
Rekommenderade hotell i Dubai/ UAE för grupper 2015

Kom ihåg- i Dubai är läget på hotellet väldigt viktigt eftersom trafiken kan vara hemsk i 
vissa områden.  Vi föreslår alltid hotell som är anpassade till kundens syfte med resan och 
var i Dubai de ska ha konferens/möten/studiebesök etc.

2-3 star (alla htl serverar alkohol)

Ibis Hotels  4 locations- Al Barsha, Dubai WTC, Mall of Emirates &  Deira Citycentre-
prisvänliga hotell med bra faciliteter.  Väldigt små men OK rum. Ingen pool men på citycenter 
och WTC kan gästerna använda närliggande Novotels pool mot mindre kostnad. 

Holiday Inn Express 4 locations- Jumeirah, Safa Park, Dubai airport och Internet City. Bra 
lägen, prisvänligt, konferensrum. Restauranger och barer med alkohol. Ingen pool. Jumeirah-
hotellet har nära till public beach. 

Arabian Park Hotel Garhoud, nära Sh Zayed Road, Grand Hyatt och Wafi köpcenter (gratis trf 
från hotellet). Bra standard med fin pool och trevlig restaurang/bar. Även  ok konf-faciliteter 
för mindre grupper. 

4 star (alla hotell har pool & konferensfaciliteter samt serverar alkohol om inget annat 
anges)

Novotel Al Barsha- nytt hotell sedan hösten 2013. Bra antal twin rooms och även 9 
mötesrum. Pool på level 7 dock med skugga större delen av dagen. Gångavstånd till metron 
en stn från Mall of Emirates
Holiday Inn Al Barsha- gångavstånd till Mall of Emirates och metron, även flera bra 
restauranger. 
Vida Al Manzil Hotel- Arabisk design i Old town, mkt bra läge nära Dubai Mall, Burj Khalifa, 
flertalet restauranger, fina rum. Prisläge nästan som 5 star dock. Inte så många twins.
Four Points Sheraton Sheikh Zayed Road (även på Al Mankhool Road Bur Dubai)- bra läge, 
nära metron, Dubai Mall, flertalet rest inom gångavstånd. Fina rum och poolområde med fin 
utsikt.
Arabian Courtyard- Bur Dubai, nära Dubai museum. Fina rum, spa och flera bra restauranger, 
dock ganska mycket trafik nära hotellet. 
Ramada Jumeirah – Bur Dubai nära Satwa och Jumeirah Beach Road. Gångavstånd till public 
beach (15 min), nära restauranger på Dhiyafa street och Dubai marine Beach hotel.
Ocean View hotel (4+) -JBR/Dubai marina, gångavstånd till strand (5 min) och området The 
Beach i Dubai marina. Öppnade dec 2012. Alla rum kan vara SGL/DBL/TWINS
Jebel Ali Golf Resort & Spa- numera Jebel Ali Beach Hotel  (4+) ca 20 min från Dubai marina 
mot Abu Dhabi. Fantastisk egen beach och nyrenoverade rum (2013). Bra för kombinationer 
med Abu Dhabi/Yas Island.
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5 star beach & city htl (alla har pool och för beach hotell egen beach alt gångavstånd till 
public beach, spa, konferensfaciliteter och serverar alkohol).

Oasis Beach Tower- lgh som kan säljas per sovrum (alla med separat badrum), 5 stars. 
Gångavstånd till strand och The beach området, konferensfaciliteter, passar mycket bra för 
incentivegrupper. Alla osvrum kan varSGL/DBL/TWIN
Le Royal Meridien- bra läge på The Walk, flera bra restauranger, konferensrum och stort 
beach område. 
Pullman Jumeirah Lake Towers- bra alternativ till dyrare hotellen i Dubai marina. Precis vid 
metron, 10 min promenad till Dubai marina walk. Ljus, skandinavisk design och fina 
mötesrum. 
Atlantis hotell, Palm Jumeirah. Ligger längst ute på palmen, kan även ta stora grupper. Stora 
konferensfaciliteter, 17 restauranger och barer samt eget vattenland, Aquaventure och 
Dolphin Bay. Fantastiskt hotell för incentivcegrupper. Även unika venues för galamiddagar 
osv. Stort antal twins.
Fairmont the Palm- beläget på stammen på Palm Jumeirah. Stora fina rum, fin egen beach 
och bra restauranger. Stort antal twin rooms.
Le Meridien + Westin Mina Seyahi- fina faciliteter och många bra restauranger. Bra 
konferensfaciliteter. 
The Address Hotels – 5 city locations (Downtown & the Palace) vid Burj Khalifa, Dubai Mall, 
Dubai Marina Mall (nära till Emirates Golf Club), Montgomerie golfbanan. Fantastiska 
nybyggda hotell med mycket fina rum, faciliteter och restauranger. Bra konferensmöjligheter 
och bra lägen på alla locations. 
JW Marriott Marquis- Öppnade 2013. hotell med stora konferensfacilitieter och närhet till 
metron, Dubai mall och Burj Khalifa. Världens högsta hotell.
Crown Plaza & Intercontinental Festival City- suveränt för större konferensgrupper. Mycket 
bra moderna konferensfaciliteter, nära till Festival City mall, golfbana, flertalet bra 
restauranger och prisbelönt spa.
Ritz Carlton DIFC- nära till finanscentrum i DIFC och Dubai mall/metron. Stora 
konferensfaciliteter.
Jumeirah Madinat (Qasr Al Sarab/Mina Salaam) – fantastiska beach hotell för grupper med 
högre budget. Vackra rum samt gångavstånd till souq madinat och flertalet prisbelönta 
restauranger på¨området.
Jumeirah Creekside–nära flygplatsen (Dubai Intl), stora rum och konstdesign över hela 
hotellet. Bra service. 
Hyatt Regency Dubai Creek Heights- nyöppnat (2015) hotell nere vid Healthcare city med 
ljusa, rymliga rum och nära till metron. Bra för grupper med möten eller besök i Bur Dubai 
eller Deira. 
Meydan Hotel- unikt hotell vid Dubai Meydan racecourse för galoppevent. Stora fina rum 
med hästdetaljer. Även flertalet mkt bra event venues, golfbana nära hotellet. 
Crowne Plaza Deira- mycket bra value for money i Deira, nära metron och flygplatsen. Även 
bra konferensfaciliteter. 
Sofitel Jumierah Beach – bra läge nära the Beach i Dubai marina. Fina rum. 
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Rekommenderade hotell i Abu Dhabi (ca 1- 1,5 timme från Dubai)

Yas Viceroy hotel (5 star)- ligger direkt på nybyggda Formel 1 banan på yas Island (invigt 
hösten 2009). Ultramoderna rum med flertalet bra restauranger och avancerade 
konferensmöjligheter. Måste oftast boka rum för att hyra konferenslokalerna/ballroom.
Radisson Blu ( 5 star) och Park Inn (3-4 star) Yas Island. Bra konferensfaciliteter och 
restauranger, lite prisvänligare än Yas Viceroy Hotel. Nära nya golfbanan Yas Links.  Ca 20 min 
till AD city. 
Yas Rotana och centro Rotana (4+3 star)- fina rum med trevligt poolområde. Lite billigare än 
Radisson Yas Island.
Jumeirah Etihad Towers- (5 star) Fint affärshotell med fina faciliteter och bra läge mitt emot 
corniche och Emirates Palace. Mycket bra konferensfaciliteter.
Fairmont Bab Al  Bahr (5 star) – familjevänligt hotell med bra event faciliteteter och flera 
prisbelönta restauranger på området. Gångavstånd till Souq Qariyat Al Beri med shopping 
och restauranger. 
St Regis Saadiyat island (5 star)- lyxhotell ca 20 min utanför AD city. Ett av de största 
ballrooms som finns i UAE. Finns även vid cornichen sedan 2014. 
Westin (5 star)- fint hotell på Abu Dhabis golfbana. Bra konferensfaciliteter och smakfulla 
rum.
Aloft hotell (4 star) – bra läge nära ADNEC (mässcentrum) och med trendig design.
Holiday Inn Apt Rd (4 star) – bra standard och kvalitet,  OK value for money-hotell.
Novotel och Ibis Airport Road- prisvärda mellanklass-alternativ och konferensfaciliteter.

Östra Emiraten (Fujairah, Ras Al Khaimah, Ajman)
-observera att trafik via Sharjah (= kan vara väldigt mycket köer) oftast krävs för att ta sig till 
Dubai från dessa hotell. Restid till Dubai mellan 40 min- 2 timmar, en väg. Alkohol serveras 
bara på alla hotellen.

Rotana Fujairah- (5 star) fint beach hotell, trevliga rum, bra konferensfaciliteter + dykcenter. 
Kempinski Ajman ( 5 star, närmast Dubai av dessa emirat)- fina rum och den största privata 
beachen i UAE. Även flera bra restauranger samt möjligheter till olika 
vattensporter/teambuilding. Bra personal.
Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa + Hilton Doubletree Murjan Island - fina faciliteter och 
rum. Mycket leisure grupper. Doubletree öppnat 2015.
Waldorf Astoria Ras Al Khaimah (5 star) – lyxhotell vid vattnet med klassisk design och stora 
rum. Mycket bra service. 

Hotell i Sharjah- info:
Dubais grannemirat Sharjah har flera beach och cityhotell till billigare priser än Dubais hotell. 
Däremot är sharjah ett helt ”dry” emirat, dvs. lite mer strikt muslimskt än Dubai och övriga 
emirat i UAE. Alkohol är helt förbjudet i hela emiratet, och serveras inte heller på hotellen . 
Även klädkoden är mer strikt än i Dubai. Då detta  generellt inte brukar vara populärt med 
nordiska grupper så rek Clever Travel inga hotell i detta emirat.
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