خدمة الحافالت السياحية المجانية
 البرشاء:1 الطريق
Complimentary Shuttle Bus Service
Route 1: Al Barsha
الرحالت اليومية

Daily Shuttles
المغادرة من السيف

Departure from Al Seef
1 الرحلة

2 الرحلة

Trip 1

Trip 2

3:20 pm

المغادرة من الفندق

الفنادق

Departure from the hotels

Hotels
فندق مكان
Somewhere Hotel
فندق فيرست سنترال
First Central Hotel
فندق أتانا
Atana Hotel
فندق ايبيس البرشاء
Ibis - Al Barsha
فندق هوليداي إن البرشاء
Holiday Inn Al Barsha
فندق كاسيلز البرشاء
Cassels - Al Barsha

11:00 am

4:00 pm

11:03 am

4:03 pm

11:10 am

4:10 pm

11:20 am

4:20 pm

11:25 am

4:25 pm

11:30 am

4:30 pm

الوصول إلى السيف

Arrival at Al Seef
 يرجى االتصال،للتواصل مع المشرف
على
.0543219913

12:15 pm

To contact the supervisor, dial
0543219913.

5:15 pm

النزول عند الفندق

Drop-off at the hotels
9:00 pm

.تقع منطقة الصعود والنزول من الحافالت المجانية أمام فندق السيف في القسم التراثي
Pick-up and drop-off at the main drop-off zone in Heritage area, outside Al Seef Heritage Hotel.
@alseefdubai
alseef.ae
meraas.com

خدمة الحافالت السياحية المجانية
 شارع الشيخ زايد:2 الطريق
Complimentary Shuttle Bus Service
Route 2: Sheikh Zayed Road
الرحالت اليومية

Daily Shuttles
المغادرة من السيف

Departure from Al Seef
1 الرحلة

2 الرحلة

12:45 pm

6:15 pm

Trip 1

المغادرة من الفندق

الفنادق

Departure from the hotels

Hotels
فندق ذا إتش
The H Hotel
فندق فيرمونت
Fairmont Hotel

Trip 2

1:00 pm

6:40 pm

1:03 pm

6:43 pm

1:06 pm

6:46 pm

1:15 pm

6:55 pm

1:17 pm

6:57 pm

1:20 pm

7:00 pm

فندق نسيمة رويال
Nassima Royal
Hotel
فندق كارلتون داون تاون
Carlton Downtown
Hotel
فندق اإلمارات جراند
Emirates Grand
Hotel
فندق جيفورا
Gevora Hotel

الوصول إلى السيف

 يرجى االتصال،للتواصل مع المشرف
على
.0543219913

Arrival at Al Seef
1:45 pm

To contact the supervisor, dial
0543219913.

7:30 pm

النزول عند الفندق

Drop-off at the hotels
10:45 pm

.تقع منطقة الصعود والنزول من الحافالت المجانية أمام فندق السيف في القسم التراثي
Pick-up and drop-off at the main drop-off zone in Heritage area, outside Al Seef Heritage Hotel.
@alseefdubai
alseef.ae
meraas.com

