Romantic Desert Getaway
at Tilal Liwa Hotel

This secluded desert hideaway is the perfect place for a romantic escapade.
Spend an evening with your loved one in our signature balcony double room
with romantic set up arrangements plus an exotic fruit basket on arrival.
Indulge in a three-course romantic candlelight dinner while expressing your
wonderful feelings in the most extraordinary way. In the morning, wake up
to a spectacular sunshine breakfast to be delivered to your room.
Share a perfect and memorable stay with our romantic desert getaway
package for only Dhs. 699*.
Call +971 2 894 6111 or email reservations.tilal@danathotels.com for more
information.

*Rate is subject to 10% service change and 6% tourism fee. Promotion is valid for couples only. This offer is valid until end of 2012 except during the festive
period like Eid Al Fitr, Eid Al Adha, Christmas, New Year, National Day etc. Terms and conditions apply.

Managed by Danat Hotels & Resorts, a Division of National Corporation for Tourism & Hotels
P.O. Box 112723, Abu Dhabi, United Arab Emirates | T. +971 2 894 6111 | F. +971 2 894 6112
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الصحراء ...مالذ خ ّ
الب للرومانسية!
في فندق تالل ليوا

اخللب املثايل لق�ضاء الأم�سيات الرومان�سية الرائعة
هذا املالذ ال�صحراوي الفريد هو املكان اّ
مع �رشفة مطلّة على ال�صحراء وجمموعة ترتيبات رومان�سية �إ�ستثنائية� ،إ�ضافة �إىل �سلة فاكهة
تقدّم لكم عند و�صولكم.
كما نقدّم لكم حفل ع�شاء فاخر مع ال�شموع يف جو دافئ من الرومان�سية حيث تتدفّق امل�شاعر
احلميمة وتفي�ض الكلمات املعبرّ ة ...ويف ال�صباح ا�ستيقظوا على �شم�س م�رشقة مع وجبة
الإفطار املح�ضرّ ة خ�صي�صا لكم واملقدّمة يف غرفتكم.
�إ�ستمتعوا ب�إقامة مثالية ورومان�سية ال تن�سى مع هذا العر�ض بـ  699درهم*.
ملزيد من املعلومات يرجى االت�صال على+971 2 894 1111 :

�أو عرب الربيد الإلكرتوينreservations.tilal@danathotels.com :
* تخ�ضع الأ�سعار لر�سوم خدمة  %10و %6ر�سوم �سياحية .هذا العر�ض للأزواج فقط .ي�رسي العر�ض لغاية �آخر  2012با�ستثناء �أيام الأعياد (الفطر ،الأ�ضحى ،امليالد ،ر�أ�س ال�سنة ،العيد الوطني)...
تطبق ال�رشوط والأحكام.

ب�إدارة فنادق ومنتجعات دانات ،التابعة للم�ؤ�س�سة الوطنية لل�سياحة والفنادق
�ص.ب � 112723أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة | هـ | +971 2 8946111 .فـ+971 2 8946112 .
ب�.إwww.danathotels.com | info.tilal@danathotels.com .

4/25/12 9:13 PM

A5 Poster All Final Ar-En.indd 3

