A DAY IN AN URBAN OASIS

BEACH CABANA

LA SPIAGGIA
The Bvlgari Resort Dubai beach facilities include an outdoor oval pool, La Spiaggia restaurant, The Bvlgari
Little Gems Club, private beach cabanas and an array of nonmotorised water activities to create an
unforgettable experience relaxing under the sun.

For something a little more indulgent the private cabanas are the ultimate beach retreat.

ADULTS

- Complimentary Wi-Fi
- Complimentary coffee and tea
- Personal cabana butler
- Private bathroom

Weekdays (Sunday to Thursday)		
Weekend (Friday and Saturday)		

CHILDREN

Weekdays (Sunday to Thursday)		
Weekend (Friday and Saturday)		

AED 600
AED 800
AED 300
AED 400

Additional services:

Weekdays and Weekends			

- Cabana dining menu available from 11.00 AM to 6.00 PM
- Spa slippers and bathrobes
- Iced water and chilled towels

AED 3,000

THE BVLGARI LITTLE GEMS CLUB
For the enjoyment of our younger guests, The Bvlgari Little Gems Club offers wide varieties of activities with
diverse dynamics and combining adventure and exploration. It is open daily and welcomes children aged from 4
to 12 years old.
**

Cooking classes available on Fridays and Saturdays.

قضاء يوم في واحة حضرية

All prices are in AED inclusive of 10% service charge, 7% municipality fees and 5% VAT

شاليه الشاطئ
. شاليهات الشاطئ الخاصة هي أفضل مالذ لالسترخاء على الشاطئ،لالستمتاع بشيء أ كثر بساط ًة

ال سبيادجا

 وشاليهات الشاطئ، ونادي بولغري ليتل جيمز، ومطعم ال سبيادجا،تتضمن مرافق الشاطئ في بولغري ر يزورت دبي حمام سباحة خارجي بيضاوي الشكل
. ومجموع ًة من األنشطة المائية غير اآللية لخلق تجربة استرخاء ال تُنسى تحت الشمس،الخاصة

 درهم إماراتي600
 درهم إماراتي800
 درهم إماراتي300
 درهم إماراتي400

البالغون

		)أيام األسبوع (األحد إلى الخميس

		)عطلة نهاية األسبوع (الجمعة والسبت
األطفال
		)أيام األسبوع (األحد إلى الخميس

:خدمات إضافية
ً  مساءا6:00  صباحا ً إلى الساعة11:00  قائمة طعام للشاليهات متوفرة من الساعة شباشب وأردية حمام للسبا-

 مياه مثلجة ومناشف مبردة درهم إماراتي3,000

 خدمة واي فاي مجانية-

 مشروبات قهوة وشاي مجانية ساقي خاص للشاليه-

 مرحاض خاص-

			
أيام األسبوع وعطالت نهاية األسبوع

)عطلة نهاية األسبوع (الجمعة والسبت

نادي بولغري ليتل جيمز

 يقدم نادي بولغري ليتل جيمز مجموع ًة واسع ًة متنوع ًة من األنشطة تتضمن أنشطة حركية مختلفة وتجمع،ولكي يحظى ضيوفنا الصغار األعزاء بوقت ممتع
. سنة12  سنوات إلى4  والنادي مفتوح يوميا ً ويرحب باألطفال من سن.ما بين المغامرة واالستكشاف
.**تتوفر صفوف لتعليم الطهي في أيام الجمعة والسبت

 ضر يبة القيمة المضافة%5 و، رسوم البلدية%7 و، رسوم الخدمة%10 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي شامل ًة

