
 

Package includes:* 

- Economy class return ticket on Emirates Airlines 

- Return airport transfers in Phuket 

- 3 Nights stay for two adults in one double room. 

- Daily Breakfast.  

Bonus offers:  Transfers in Dubai, upgrade on selected hotels & welcome amenities 

Hotel Information: 

- This property is 1 minute walk from the beach. A stone’s throw from Patong Beach, the luxurious Amari Phuket enjoys spectacular views of the 

Andaman Sea from its private beach. It boasts 2 outdoor pools, a first-class spa and 2 dining options. Free Wi-Fi is available in the public areas. 

Location: Located in southern Phuket, 1.5 km from Bangla Road and Jungceylon Mall, Amari Phuket provides free shuttle services to Kata Beach. It is a 

55-minute drive from Phuket International Airport. 

Rooms: Bright and airy, rooms come with private balconies and beautiful views. Amenities include a satellite TV, DVD player and tea/coffee making 

facilities. 

Spa: Breeze Spa features a wide range of beauty treatments. Relaxing massages and therapies can be enjoyed from seafacing pavilions. The hotel also 

provides an outdoor spa pool and a fitness centre. 

Restaurant: La Gritta serves Italian dishes, while Voyager Lounge serves Thai cuisine. Seaside international dining is available at Rim Talay and The 

spectacular Jetty Restaurant. Drinks are served at Samutr Bar.  

Rating: Couples particularly like the location — they rated it 9.0 for a two-person trip. This property is also rated for the best value in Patong Beach! 

Guests are getting more for their money when compared to other properties in this city.  

Special requests: If you want to request something specific, you can do that in the next step, before you book. Once you book, we'll provide details so 

you can contact the property directly. 

 *Terms and Conditions applies 

Al Arif Sons Travel Dubai 

 



 

 * :يتضمن الباكج

 . تذكرة ذهاب و عودة على الدرجة السياحية لطيران االمارات -

 . مواصالت من المطار في بوكيت الى الفندق و بالعكس -

ليالي لشخصين في غرفة مزدوجة 3اقامة  - . 

 .فطور يومي -

 . عرض خاص: مواصالت في دبي، ترقية على فنادق محددة و مشروبات ترحيبية

 :معلومات عن الفندق

الفاخر على مرمى حجر من شاطئ باتونغ ويتمتع بإطاللة مذهلة على بحر أندامان  Amari Phuket مكان اإلقامة هذا على ُبعد دقيقة واحدة سيًرا من الشاطئ يقع فندق -

 .من الشاطئ الخاص به. يتميز بحمامين في الهواء الطلق وسبا من الدرجة األولى وخيارين لتناول الطعام. تتوفر خدمة الواي فاي المجان في المناطق العامة

ويوفر خدمات نقل مكوكية مجانية إلى شاطئ كاتا. يبعد 55 دقيقة  Jungceylonفي جنوب بوكيت على بعد 1.5 كم من طريق بانغال ومول  Amari Phuket يقع فندق :الموقع
  .بالسيارة عن مطار بوكيت الدولي

تحتوي الغرف المشرقة ومتجددة الهواء على شرفات خاصة وإطالالت جميلة. تشمل وسائل الراحة تلفزيون مع قنوات فضائية ومشغل دي في دي ومرافق صنع  :الغرف

 .الشاي والقهوة

بمجموعة واسعة من عالجات التجميل. يمكن االستمتاع بعالجات وجلسات المساج التي تبعث على االسترخاء من األجنحة المواجهة للبحر. يوفر  Breeze يتميز سبا :سبا
  .الفندق أيضاً مسبح سبا في الهواء الطلق ومركز لياقة البدنية

المذهل.  Jettyومطعم  Rim Talay المأكوالت التايلندية. يمكن تناول الطعام العالمي بجانب البحر في Voyager األطباق اإليطالية في حين تقدم صالة La Grittaيقدم  :المطعم

  .Samutr يتم تقديم المشروبات في بار

مكان اإلقامة هذا أيًضا أحد أفضل المواقع تقييًما في شاطيء باتونغ! الضيوف مسرورون أكثر بما يقدمه مقارنة مع أماكن اإلقامة في المنطقة. أحب األزواج تحديًدا  :التصنيف

الموقع، وقيّموه 9.0 لرحلة لشخصين. ُصنف مكان اإلقامة هذا على أنه األفضل قيمة في شاطيء باتونغ! فالضيوف هنا يحصلون على مزايا أكثر مقابل ما يدفعوه بالمقارنة مع 

 .أماكن إقامة أخرى في المدينة

سنرسل لك تفاصيل االتصال بمكان اإلقامة بعد إتمام حجزك لتتمكن من  .إذا أردت طلب شيء محدد، يمكنك القيام بذلك في الخطوة التالية، قبل الحجز : طلبات خاصة
  .التواصل معهم مباشرةً 

  

 تطبق الشروط و االحكام*

 شركة أبناء العارف للسفريات دبي


