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HOTEL PROMOTIONS
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DUBAI LOCATIONS WINTER 2015/2016
Lägen som passar företagsgrupper i Dubai
Hotellförslag via HelmsBriscoe från-priser 10+ rum okt 2015-april 2016
Priserna nedan är lägsta från-priser på några rekommenderade hotell i Dubai. Priserna är per rum per natt
(enkelrum, dubbel/twin rum tillägg ca 100 AED per rum/natt) med frukost- inklusive aktuella skatter (juli 2015).
Alla priser är subject to availability vid förfrågan med exakta datum och antal rum och kan revideras vid större
mässor eller lokala events. Alla priser non-commissionable. Alla hotellen har pool.

Festival City
Ett ofta bortglömt område bara 10 min från Dubai flygplats, med fina hotell och närhet till shopping,
golf och restauranger. Transfer till Burj Khalifa/downtown bara ca 15 min med buss, samma till
soukerna och kryssningar på Dubai Creek. Festival City Mall, egen marina, flera prisbelönta
restauranger, Al Badia Golf Club och mycket fina konferensfaciliteter för grupper. Bra läge för
studiebesök i Deira och Bur Dubai och passar större grupper, även utomhus events.

Fokushotell: Intercontinental Festival City, 5 *. Fräscht, ljust hotell med fina rum, flera bra
restauranger för grupper på området, stort event centre.
Från priser via CTC/HelmsBriscoe vintern 2015/2016: 1000 AED per rum per natt (över fred-lörd).
Special för bokningar via oss: Complimentary Welcome cocktail i Skyline Bar!

Dubai Downtown/Burj Khalifa
”The Centre of Now” som byggbolaget Emaar kallar denna pulserande stadsdel. Området runt Burj
Khalifa, ca 20 min från flygplatsen. Här finns shopping, förstklassiga hotell, flertalet restauranger,
barer och underhållning, inkl. Dubai fountain, Dubai Mall, Sheikh Mohammed Boulevard och Dubai
akvarium. Bra för grupper med studiebesök i Downtown/DIFC, Sheikh Zayed Road och Business Bay.
Bästa cityläget i Dubai. Kan vara mycket trafik under kvällar och helger.
Fokushotell: Nyöppnade Taj Dubai, 5*. Läckert designhotell, passar bra för t.ex. incentive-grupper
upp till ca 100 pers. Fina rymliga rum, många med utsikt över Burj Khalifa. Konferensrum med
dagsljus, nära till metron, 5 min med taxi till Dubai Mall. Mycket prisvärt för detta område i Dubai!
Frånpriser via CTC/HelmsBriscoe vintern 2015/2016: 920 AED per rum per natt.
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Dubai Marina/JBR
Det område som är mest efterfrågat i Dubai. Här ligger beach hotellen på rad, även mycket
restauranger och shopping och stor public beach, samt flera promenadstråk. JBR området här har
The Walk och The Beach (klart 2013), ett nytt öppet shopping och restaurangområde beläget på stor
public beach. Mycket populärt läge under högsäsong. Nästan bara 5* lyxhotell med eller utan egen
strandanläggning. Väldigt intensiv trafik under helger och kvällar.

Fokushotell: Ocean View Hotell, 4+ *. Prisvärt hotell med bra läge, 100 m till The beach-området.
Flera bra restauranger onsite och flexibel personal. Har även några mindre konferensrum.
Frånpriser via CTC/HelmsBriscoe vintern 2015/2016: 850 AED per rum per natt

Bokningar:
ljacobsson@helmsbriscoe.com
oandermo@helmsbriscoe.com

