
من شارع الشيخ زايد  .١

من دبي: أ. 

شارع  إلى  المؤدي   ٣٦ المخرج  ُخذ  ا�مارات،  مول  تجاوزك  بعد   •
حصة.

الشيخ  شارع  تحت  الماّر  النفق  لتدخل  ا�يسر  المسار  على  ابَق   •
زايد.

فندق  تجاوز  ا�يمن،  المسار  على  ابَق  النفق،  من  خروجك  بعد   •
ميديا روتانا وتابع حتى تجد إشارة ضوئية.

انعطف إلى اليسار عند ا�شارة الضوئية. تابع طريقك وتجاوز أول   •
فقط).  المشاة  لعبور  مخصصة  (وهي  تصادفك  ضوئية  إشارة 

تابع طريقك حتى تجد ا�شارة الضوئية الثانية.

من ا�شارة الضوئية الثانية انعطف يساراً.  •

تصعد  (ال  الجسر  عند  يمينًا  انعطف  متر.   ٢٠٠ بعد  جسراً  ستجد   •
الجسر). انعطف بعدها عند أول يمين (طريق صغير). 

الشارع  على  طريقك  وتابع  اليسار  نحو  انعطف  متراً،   ٥٠ بعد   •
الفرعي الصغير. سينعطف بك الشارع تلقائيًا نحو اليمين.

بعد ١٠٠ متر ستجد فندق كوزموبوليتان على يسارك.  •

1. Sheikh Zayed Road

A. From Dubai:

• Pass Mall of Emirates, take Exit 36-Al Hassa Road.

• Stay on the left lane to take the tunnel that takes you 
under Sheikh Zayed Road.

• Once get out of tunnel, stay on the right, pass the Media 
Rotana Hotel until you reach a traffic light.

• At the traffic light, go left. You will pass a first set of traffic 
light (dedicated to pedestrians only). Continue until you 
reach the 2nd set of traffic lights.

• Once you reach the 2nd set of traffic lights, go left.

• In 200 m, you will find a bridge. Drive to the right of the 
bridge (please don’t take the bridge), take the first right 
(small road).

• 50 meters ahead, take the first left and drive along the 
small road. The road curves to the right.

• In 100 meters you will find the Cosmopolitan Hotel on 
your left.

Location Map for the Cosmopolitan Hotel Dubai (Tel: 04 376 22 22)
GPS Locator details: N 25°06’46.67’’   E 55°11’25.55’’

خريطة موقع فندق كوزموبوليتان دبي (هاتف: ٢٢  ٢٢  ٣٧٦  ٠٤)
 E 55°11’25.55’’ N 25°06’46.67’’  :الموقع على جهاز المالحة
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من شارع الشيخ زايد  .١

من أبوظبي ب. 

يأتي  (الذي   ٣٦ المخرج  ُخذ  مول،  بطوطة  ابن  تتجاوز  أن  بعد   •
مباشرة بعد المخرج ٣٢).

تجاوز  جميرا)،  نخلة  نحو  تتجه  (ال  ا�مام  إلى  طريقك  أكمل   •
محطة البترول، وابَق على المسار ا�يمن. سينعطف بك الطريق 

تلقائيًا نحو اليمين. أكمل طريقك.

•  تجاوز فندق ميديا روتانا وتابع حتى تجد إشارة ضوئية.

انعطف إلى اليسار عند ا�شارة الضوئية. تابع طريقك وتجاوز أول   •
فقط).  المشاة  لعبور  مخصصة  (وهي  تصادفك  ضوئية  إشارة 

تابع لتجد ا�شارة الضوئية الثانية.

من ا�شارة الضوئية الثانية انعطف يساراً.  •

تصعد  (ال  الجسر  عند  يمينًا  انعطف  متر.   ٢٠٠ بعد  جسراً  ستجد   •
الجسر). انعطف بعدها عند أول يمين (طريق صغير). 

الشارع  على  طريقك  وتابع  اليسار  نحو  انعطف  متراً،   ٥٠ بعد   •
الفرعي الصغير. سينعطف بك الشارع تلقائيًا نحو اليمين.

بعد ١٠٠ متر ستجد فندق كوزموبوليتان على يسارك.  •

1. Sheikh Zayed Road

B. From Abu Dhabi

• Pass Ibn Battuta Mall, take Exit 36 (the one after Exit 32)

• Drive straight (not toward Palm Jumeirah), pass the petrol 
station, stay on the right lane. The road curves to the right. 
Continue driving on.

• Pass the Media Rotana Hotel (please don’t take the 
bridge) until you reach a traffic light.

• At the traffic light, go left. You will pass a first set of traffic 
light (dedicated to pedestrians only). Continue until you 
reach the 2nd set of traffic lights.

• Once you reach the 2nd set of traffic lights, go left.

• In 200 m, you will find a bridge. Drive to the right of the 
bridge (please don’t take the bridge), take the first right 
(small road).

• 50 meters ahead, take the first left and drive along the 
small road. The road curves to the right.

• In 100 meters and you will find the Cosmopolitan Hotel 
on your left.

Location Map for the Cosmopolitan Hotel Dubai (Tel: 04 376 22 22)
GPS Locator details: N 25°06’46.67’’   E 55°11’25.55’’

خريطة موقع فندق كوزموبوليتان دبي (هاتف: ٢٢  ٢٢  ٣٧٦  ٠٤)
 E 55°11’25.55’’ N 25°06’46.67’’  :الموقع على جهاز المالحة

PO Box 38250, Al Barsha, Dubai, UAE
T: +971 4 376 22 22  F: +971 4 376 22 23 

E: welcome@dubaicosmopolitan.com W: dubaicosmopolitan.com
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من العين وطريق ا�مارات  .٢
نحو  اتجه  سيتي،  موتور  العربية/  المرابع  جسر  إلى  وصولك  عند   •

شارع الخيل.

عند وصولك إلى دوار الخيل، خذ االتجاه ا�يسر نحو أبوظبي.  •

نخلة  إلى  المؤدي  ا�يمن  المخرج  خذ  ثم  كلم،   ٢ القيادة  واصل   •
جميرا.

تجاوز مركز الهوية الوطنية ومحطة ايبكو، ثم تابع طريقك إلى   •
يمين الجسر (ال تصعد الجسر).

عند ا�شارة الضوئية، انعطف يمينًا باتجاه البرشاء.  •

تجاوز أول إشارة ضوئية تصادفك (وهي مخصصة لعبور المشاة   •
فقط). تابع لتجد ا�شارة الضوئية الثانية

من ا�شارة الضوئية الثانية انعطف يساراً.  •

تصعد  (ال  الجسر  عند  يمينًا  انعطف  متر.   ٢٠٠ بعد  جسراً  ستجد   •
الجسر). انعطف بعدها عند أول يمين (طريق صغير). 

الشارع  على  طريقك  وتابع  اليسار  نحو  انعطف  متراً،   ٥٠ بعد   •
الفرعي الصغير. سينعطف بك الشارع تلقائيًا نحو اليمين.

بعد ١٠٠ متر ستجد فندق كوزموبوليتان على يسارك.  •

2. From Al Ain & Emirates Road

• When you reach the Arabian Ranches/Motor City 
interchange, go towards Al Khail Road.

• Once you reach the Al Khail round about, go left towards 
Abu Dhabi.

• Drive for 2km and Exit to the right towards Palm Jumeirah.

• Pass The Emirates ID building and the EPPCO station, drive 
on the right of the bridge (please don’t take the bridge).

• At the traffic light, go right towards Al Barsha.

• You will pass a first set of traffic light (dedicated to 
pedestrians only). Continue until you reach the 2nd set of 
traffic lights.

• Once you reach the 2nd set of traffic lights, go left.

• In 200m, you will find a bridge. Drive to the right of the 
bridge (please don’t take the bridge), take the first right 
(small road).

• 50 meters ahead, take the first left and drive along the 
small road. The road curves to the right.

• Within 100 meters, you will find the Cosmopolitan Hotel 
on your left.

Location Map for the Cosmopolitan Hotel Dubai (Tel: 04 376 22 22)
GPS Locator details: N 25°06’46.67’’   E 55°11’25.55’’

خريطة موقع فندق كوزموبوليتان دبي (هاتف: ٢٢  ٢٢  ٣٧٦  ٠٤)
 E 55°11’25.55’’ N 25°06’46.67’’  :الموقع على جهاز المالحة

PO Box 38250, Al Barsha, Dubai, UAE
T: +971 4 376 22 22  F: +971 4 376 22 23 

E: welcome@dubaicosmopolitan.com W: dubaicosmopolitan.com
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