
 لمحبي
 الترحال

#روف



 اشراقة شمس
 واحدة، أماكن

مختلفة

#حكاية_عشق



تتسارع النبضات

#سهولة_بالتنقل 



 حب من أول نظره

#روف



 تجاذب فوري، صداقة
 لمدى العمر

#ارتباط



 ينبض القلب

#حب_المغامرة



 دبي ملعبنا

#شعور_غامر



إلى أن نحتاج 
إلى مالذ 

#استرخي



ال مثيل
لفنادق روف

#سعادة_أبدية



 • 

  

  

 

نادي رياضي متوفر على مدار اليوم للحفاظ على اللياقة البدنية.•

•

 

خدمة الغسيل الذاتية

الفن المحلي

متجر للتسوق

 • 

 تعرض فنادقنا الفنون المحلية.• 

 ندعم المواهب الفنية المحلية الناشئة من خالل البرامج الفنية الفعالة.• 

 متجر لتلبية احتياجاتكم على مدار اليوم.• 

 مساحات مريحة وعملية للفعاليات والمناسبات.• 

 إعدادت تتكيف مع احتيجاتكم في غرف اجتماعات ذات تغطية جيدة.• 

 • 

تتميز فنادق روف ببساطة ملهمة، وبإخالص دائم إلى تعدد الثقافات المتجذر في 

هنا لنكون مصدر إلهام، وتقدم، وإزدهار. نقوم بتوفير مركز للتواصل الثقافي 

الحقيقية لجميع نزالئها. كما تمثل مجموعة فنادق روف ملتقى لمحبي السفر من 

تتخطى تصاميمنا ومرافقنا وخدماتنا معايير قطاع فنادق الفئة المتوسطة، وذلك 
عبر الدمج بين إبداعات القرن الحادي والعشرين ورقي التراث الغنّي لتمنحكم تجربة 
ال ُتضاهى. إقامتكم في فنادق روف تعني تواجدكم في قلب المدينة النابضة في 

الحياة.

 
ُّعمق  
 شخصياتهم وتثري ذكرياتهم وتساعدهم على الوصول إلى آفاق جديدة. نحن

 
 
. 

من نحن

جذورنا

 غرف واسعة بمساحة 26 متر مربع.• 

 شاشة تلفاز عالية التقنية بحجم 42 بوصة.• 

 وسائط متعددة لتلبية جميع المتطلبات الترفيهية.• 

 فراش بتصميم أنيق لنوم هادئ ومريح.• 

 حمامات مجهزة على أحدث طراز، وتشمل دش علوي قوي.• 

أماكن متصلة

الكفاءة

المزيد من الراحة

مرونة

مالئم للعائالت

خدماتنا 

تقع فنادقنا في مواقع مثالية، يسهل الوصول منها وإليها عبر وسائل المواصالت العامة.  •

اختيارات متعددة- المترو، الترام، أو الحافلة.  •

 • 

 •2  تسجيل دخول مميز عند الساعة 4

 30 بالمئة من غرفنا متصلة ببعضها البعض لقضاء وقت أكثر مع العائلة. • 



25°13’55.06”N, 55°17’8.25”E

25°14’2.31”N, 55°18’51.18”E 25°15’19.39”N, 55°19’56.99”E

25° 4’9.15”N, 55° 7’40.33”E

24°54’38.5”N 55°00’49.0”E

25°12'9.93"N , 55°16'45.01"E
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