حياة بليس دبي  /ساحة بني ياس
ص .ب٣٦٥٨٨ .
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هـ +971 4 404 1234
ف +971 4 404 1235
dubaibaniyassquare.place.hyatt.com
المواصالت
• محطة ميترو ساحة بني ياس:
على بعد دقيقة واحدة مشيًا على األقدام
• مطار دبي الدولي:
على بعد  ١٢دقيقة بالسيارة
• سيتي سنتر ديرة:
على بعد  ١٠دقائق بالسيارة
• مجمع دبي:
على بعد  ١٨دقيقة بالسيارة

اإلمارات العربية المتحدة 800 4097 -
المملكة العربية السعودية 800 8971 400 -

إن جميع األسماء والتصاميم والعالمات المتعلقة بحياة وحياة بالﻳﺱ هي عالمات تجارية لشركة حياة .شركة حياة .©2014
جميع الحقوق محفوظـة.

ما الذي يجعل من حياة باليس

مكان خمتلف

االجتماع املثالي يتطلب

دليلك إلى
كل شيئ في حياة باليس
حياة بليس دبي/ساحة بني ياس
مزايا الفندق
• ضيافة الجاليري على مدار الساعة
• واي فاي مجاني وطباعة السلكية في كل مكان
• كمبيوترات عامة مجانية مع إنترنت فائق السرعة في الجاليري
•صالة رياضية مع أجهزة لياقة وشاشات عرض  LCDباللمس
على مدار الساعة
• بركة سباحة
• جهاز لصنع الثلج في كل طابق
• مواقف للسيارات حسب الطلب
• قائمة  Odds & Endsتضم العديد من الخيارات المتوفرة
للشراء أو االستعارة أو االستخدام مجانًا
الغرف
•  ١٢٦غرفة
•أسرة حياة الكبيرة
• أجهزة تلفاز  HDTVبحجم  ٤٧بوصة وشاشة عرض مسطحة
•زاوية مريحة لالسترخاء (سوفا قابلة للفتح لتستخدم كسرير
في كل الغرف)
• تكييف مستقل
•مساحة عمل مستقلة
هاتف السلكي ونظام الرد اآللي
• مجففة شعر
•مكواة  /منضدة للكي
• ثالجة صغيرة
•تجهيزات إلعداد الشاي  /القهوة
• ميزان رقمي
•مستحضرات فاخرة للعناية بالبشرة والشعر
•وحدة مخصصة لآليبود
•نظام أمن داخلي

ً
مكانًا مثاليا

اسم الغرفة

أبعاد الغرفة
الطول × العرض × االرتفاع

متر
مربع

الوالئم

االستقبال

الحجرة
الدراسية

مسرح

غرفة اجتماعات
مجلس اإلدارة

غرفة االجتماعات
بشكل حرف U

غرفة االجتماعات
بشكلالمربعالمفرغ

قاعة اجتماعات 1

متر 5.5 × 4.2 × 3.9

-

-

-

-

-

١٠

-

-

مأكوالت ومشروبات على مدار الساعة
•إفطار مطبخ الجاليري مجاني أثناء مدة إقامتك ويتمتع بالعديد
من خيارات اإلفطار الساخنة والفاكهة الطازجة وغيرها
متوفر يوميًا من الساعة  ٦:٣٠حتى  ١٠:٣٠صباحًا
•يوفر متجر الجاليري وجبات خفيفة مغلفة جيدًا كالشطائر
والمخبوزات والحلويات
•يوفر مطبخ الجاليري وجبات طازجة خالل الغداء و العشاء
•يقدم ركن القهوة والكوكتيل تشكيالت من أجود أنواع القهوة
والشاي وأنواع عديدة من الكوكتيل

موقع
االجتماعات ١

ليال مجانية
اكسب
ٍ
•انضم إلى برنامج جواز حياة الذهبي للوالء العالمي واكسب
ليال مجانية في فنادق ومنتجعات حياة حول العالم
ٍ
استكشف
•مواصالت مجانية من الفندق إلى المجمعات وحديقة الممزر
الشاطئية
•سوق الذهب والتوابل األقمشة
• بستكية
•مدرسة التراث والغوص
• رحلة بحرية
•حديقة الممزر الشاطئية
•مجمع دبي/برج خليفة
•مدينة دبي الترفيهية
•خور دبي للغولف واليخوت
•مدينة دبي الطبية
•المنطقة المطار الحرة

االجتماعات والمناسبات
•منطقة االجتماعات مع تجهيزات مميزة للمأكوالت
والمشروبات ،والمعدات السمعية والبصرية
•ضيافة حياة بليس لالجتماعات ،مكرسة لالعتناء بأدق
التفاصيل لتضمن نجاح اجتماعك أو مناسبتك

التقديم
•خيارات باردة وساخنة لإلفطار
•خيارات غداء رسمية أو اعتيادية
•مأكوالت خفيفة ومشروبات خالل فترة االستراحة
• تشكيالت االستقبال

لمعرفة المزيد عن تنظيم مناسبتك القادمة ،راسلنا عبر اإليميل
dubaibaniyassquare.place@hyatt.com

hyattplace.c m

ً

بوجود ما يزيد عن  230موقعا للفندق ،لست مضطرًا بعد اليوم لقبول أي
مكان ال يرقى لمستوى "حياة باليس"

