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Festive
موســم االحتفال باألعياد



Family Festivities
Tis’ the season to come together and celebrate with family and 
friends. This year, Sheraton has your festivities all wrapped up 
with a range of promotions to suit all.

Shop the season at The Christmas Market, indulge in festive 
cookies and succulent turkey dinners or join the fun filled 
festive events throughout the month. 

For more information and reservations, visit: 
sheratondubaimalloftheemirates.com/festive  
or @SheratonMOE
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حفــات ومهرجانات عائلية بفندق شــراتون
هــا قــد حــّل موســم األعياد واالحتفــال بصحبة العائلــة واالصدقاء. لقد زين 

شــيراتون جميــع احتفــاالت هــذه العام بباقــة من العروض الترويجية لتناســب 
الجميع. تســوق في ســوق عيد الميالد ودلل نفســك مع أصناف التي أعدت 
احتفــاالً بهــذه المناســبة، كالبســكويت، ووجبــات الديك الرومي الشــهية، أو 

المشــاركة فــي فعاليــات األعيــاد التــي تنبض بالمرح واإلثارة على مدار الشــهر.
sheratondubaimalloftheemirates.com/festive  

@SheratonMOE
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قائمــة احتفاالت األعياد
حفلــة إضاءة الشــجرة العائلية 7 ديســمبر  

ســوق عيــد الميالد فــي مقهى لينك ٧-٣١ ديســمبر 
                      بيــت الكعــك بالزنجبيــل                                      

بــدء توصيل طلبــات الديك الرومي  ١٠-٣١ ديســمبر 
عشــاء ليلة عيد الميالد، -7:00 10:30 مســاءًا 24 ديســمبر 

برنــش يــوم عيــد الميــالد، 1:00 بعــد الظهــر- 4:00                          25 ديســمبر 
عصرًا

احتفاالت ليلة رأس الســنة، 8:00 مســاءًا - 2:00                           31 ديســمبر 
بعــد منتصف الليل

Festive Calendar 
December 7 Family Tree Lighting 
December 7-31 Christmas Market at Link Café 
   Ginger Bread House  
December 10-31 Turkey To Go orders open 
December 24 Christmas Eve Dinner, 7:00 PM-10:30 PM  
December 25 Christmas Day Brunch, 1:00 PM-4:00 PM 
December 31 NYE Celebrations, 8:00 PM-2:00 AM

sheratondubaimalloftheemirates.com/festive
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بيــت كعك الزجنبيل
تعــال إلــى عالــم القصــص الخياليــة الشــتوية فــي الطابــق الثانــي واســتمتع 

بتجربــة بيــت كعــك الزنجبيــل، الــذي يثيــر دهشــة األطفــال بــكل تأكيــد. 
ومــن يــدري فلعــل بابــا نويــل يمــر بالمــكان لينشــر المــرح والمتعــة فــي هــذه 

األجــواء الســعيدة.

الموعــد: يوميــً من الخميس، ٧ ديســمبر
المــكان: مدخــل المول، الطابق 2

Gingerbread House
Step into a winter fairytale on our second floor and experience 
a life size gingerbread house guaranteed to amaze the children; 
who knows, Santa Claus might just drop by to spread some 
holiday cheer. 

When: Daily from Thursday, December 7 
Where: Mall Entrance, Level 2

ســوق عيد املياد
تجــّول فــي ســوقنا المقــام إحيــاًء لهــذه المناســبة الســعيدة، وانتــِق مــا 

يــروق لــك مــن الهدايــا لمــن تحــب. اختــر مــا تريــد مــن المجوهــرات المصنوعــة 
يدويــً، أو منتجــات نــار غورميــه الفاخــرة، أو هدايــا الحلويــات الخاصــة، وقوالــب 

الكيــك االحتفاليــة مــن مقهــى لينــك كافيــه. كمــا يمكنــك أن تقــدم هديــة 
االســتجمام والصحــة ممثلــة بقســائم الهدايــا وســالل منتجــع شــاين ســبا 

الصحــي.

الموعــد: يوميــً من الخميس ٧ ديســمبر
المــكان: البهــو، الطابق 5

Christmas Market
Stroll through our festive market and pick up gifts for your loved 
ones. Choose from handmade jewelry, premium Nar Gourmet 
products or specialized sweet treats and festive cakes from our 
Link Café. Alternatively, give the gift of rest and relaxation with 
vouchers and hampers from Shine Spa. 

When: Daily from Thursday, December 7 
Where: Lobby, Level 5
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 توصيــل الديك الرومي 
اســترح مــن عنــاء تحضيــر وجبــات أعيــاد الميــالد واطلــب مســبقً أروع وجبــات 

األعيــاد لدينــا. دعنــا نعــد لــك المائــدة بأشــهى أطبــاق الديــك الرومــي 
المحشــي والمشــوي علــى أكمــل وجــه بالفــرن، مــع التوابــل الكالســيكية 

كبراعــم الملفــوف، والبطاطــا المشــوية، وصلصــة اللحــم وصلصــة التــوت 
البري.

549 درهمــً للديــك الرومي زنة 5 - 6 كــغ مع التوابل والصلصات
التوصيــل مجاني في دبي

يرجى تســجيل الطلب بين ١٠ - ٣١ ديســمبر قبل 48 ســاعة من موعد 
التســليم المطلوب

هاتــف: 2٠٠6 ٣٧٧ 4 9٧١
dining.sheratonmoe@sheraton.com

Turkey To Go
Take a break from Christmas preparations and pre-order your 
festive fare from us. Let us set the table with our perfectly 
oven roasted stuffed turkey with classic condiments including 
Brussels sprouts, roast potatoes, gravy and cranberry sauce. 

AED 549 for a 5-6kg turkey with condiments 
Free delivery

Please place your order from December 10-31 with 48hours 
advance from delivery date

T 971 4 377 2006 
dining.sheratonmoe@sheraton.com

قائمة الوجبــات االحتفالية
تعــال برفقــة مــن تحــب لالســتمتاع قائمــة وجبــات موســم األعيــاد فــي مطعــم 
بيــش طــوال شــهر ديســمبر. ال يفوتنــك  تــذوق مــا نقدمــه بهــذه المناســبة 
قبــل ســفرك أو االســتمتاع بحفلــة عمــل مــع أشــهى أطبــاق األعيــاد، كالديــك 

الرومــي المشــوي وكل األطبــاق المرافقــة.

145 درهمً للشخص
األطفال يتناولون الوجبات مجانً طوال شــهر ديســمبر

الموعد: ٧-٣٠ ديســمبر، 6:٣٠ - ١١:٠٠ مســاءًا
المــكان: مطعــم بيش، الطابق 5

 هاتــف: 2٣5٣ ٣٧٧ 4 9٧١
besh.dubai@sheraton.com 

beshdubai.com/offers

Festive Menu
Come together for the festive seasonal menu in Besh 
throughout December. Stop by for treats before you travel or 
celebrate a work party and indulge in all your festive favorites 
including roasted turkey with all the trimmings. 

AED 145 per person 
Children eat free

When: December 7–30, 6:30 PM–11:00 PM 
Where: Besh, Level 5

T 971 4 377 2353 
besh.dubai@sheraton.com 
beshdubai.com/offers
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علبــة كيك عيد املياد
يتولــى مقهــى لينــك كافيــه االهتمــام باحتفاالتكــم، وذلــك بإعــداد 
قوالــب كيــك رائعــة صممــت خصيصــً لموســم األعيــاد، حيــث يقــوم 

فريــق طهــاة المعجنــات بإبــداع تشــكيلة رائعــة مــن أشــكال الحلــوى 
مثــل شــخصيات ديزنــي الشــهيرة أو التصميمــات الخاصــة بعيــد 

الميــالد أو االشــكال المصممــة حســب الطلــب.
ابتــداءًا من 150 درهم لكل كيلوغرام

المــكان: لينــك كافيه، الطابق 5
 هاتــف: 2٣52 ٣٧٧ 4 9٧١

dining.sheratonmoe@sheraton.com 
sheratondubaimalloftheemirates.com/cakebox

Christmas Cake Box
Link Café have your celebrations taken care of with bespoke 
cakes perfect for the holiday season. From Disney characters, 
Christmas themed or a tailor made creation, the team of pastry 
chefs will whip up an array of delightful treats. 

AED 150 per kg

Where: Link Cafe, Level 5

T 971 4 377 2352 
dining.sheratonmoe@sheraton.com 
sheratondubaimalloftheemirates.com/cakebox

عشــاء ليلة عيد املياد
اســتمتع بالراحــة عشــية عيــد الميــالد علــى التــراس فــي مطعــم 
بيــش، وتأمــل فــي معالــم أفــق دبــي الرائــع، وتــوج بهجــة العيد 

بوجبــة احتفاليــة مــن ثالثــة أطبــاق شــهية.
195 درهمــً للوجبة مع مشــروبات غير كحولية

249 درهمً للوجبة مع مشــروبات كحولية
الموعد: األحد، 24 ديســمبر، ٧:٠٠- ١٠:٣٠ مســاءًا

المــكان: مطعــم بيش، الطابق 5
 هاتــف: 2٣5٣ ٣٧٧ 4 9٧١

besh.dubai@sheraton.com 
beshdubai.com/offers

Christmas Eve Dinner
Sit back and relax on Christmas Eve on the terrace at Besh and 
take in the sights of the Dubai skyline. Paired with a festive three 
course menu, it is bound to swirl up some holiday cheer. 

AED 195 soft beverages 
AED 249 house beverages

When: Sunday, December 24, 7:00 PM–10:30 PM  
Where: Besh, Level 5

T 971 4 377 2353 
besh.dubai@sheraton.com 
beshdubai.com/offers

2006
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برنــش يوم عيد املياد
احتفــل مــع أغانــي القديــس نيكولوس وأغاني الــكارول الجميلة على 

وجبــة برنــش عيد الميالد. واســتمتع بأشــهى أطبــاق العيد، كطبق 
الديــك الرومــي المحمــر بالفــرن مــع كل ملحقاته، وبيت كعــك الزنجبيل 
وتشــكيلة كالســيكية مــن فطائــر اللحــم المفروم. كما توجــد منطقة 

ترفيهيــة لألطفــال تضــم تشــكيلة من األلعاب، مــع وحدات تحكم 
أللعــاب الفيديــو والرســوم علــى الوجــه، بينما يســتمتع الكبار بأجواء 

العيــد. ولدينــا أخبــار مؤكــدة أن بابا نويل ســيمر علــى الحاضرين 
للمشــاركة فــي االحتفــاالت وتوزيــع هدايا خاصة علــى الجميع.

299 درهمً للمشــروبات غير الكحولية
329 درهمً للمشــروبات الروحية

429 درهمً للمشــروبات الفوارة
99 درهمً لألطفال )6 13- ســنة(

الموعــد: االثنيــن، 25 ديســمبر، ١:٠٠ بعــد الظهــر - 4:٠٠ عصرًا
المــكان: مطعــم بيش، الطابق 5

هاتــف: 2٣5٣ ٣٧٧ 4 9٧١
dining.sheratonmoe@sheraton.com

Christmas Day Brunch
Celebrate with jolly Saint Nick and carol singers at our Christmas 
Day Brunch. Sit down with all your festive favorites including oven 
roasted turkey with all the trimmings, stolen, gingerbread and 
classic selection of mince pies. A children’s entertainment area is 
included with a selection of games, consoles, and face painting 
while the adults revel in the festive environment. We have it on 
good authority that Santa Claus will stop by to take part in the 
festivities and hand out special gifts to all.

AED 299 with soft beverages 
AED 329 with house beverages 
AED 429 with sparkling beverages 
AED 99 for kids (6-13 years old)

When: Monday, December 25, 1:00 PM–4:00 PM 
Where: Besh, Level 5

T 971 4 377 2353 
dining.sheratonmoe@sheraton.com
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NYE Gala
Send off the year with dinner at Besh, live entertainment and 
perfect views of the city’s fireworks display from our rooftop. 
Start the night with an array of live cooking stations and move 
up to the rooftop for a live viewing of the fireworks display that 
will take your breath away. See the New Year in as you party it 
up with the DJ, dancers and the glittering Dubai skyline. 

AED 949++ with soft beverages 
AED 1,049++ with sparkling beverages 
AED 169++ per child (6-13 years) 

When: Sunday, December 31, 8:00 PM–3:00 AM 
Where: Besh, Level 5 + Rooftop After Party

T 971 4 377 2353 
dining.sheratonmoe@sheraton.com 

The celebration at sanctuary is over 21 years old. Families can enjoy 
their own dedicated after party on the terrace of Besh with spectacular 
views. New Year’s Eve prices are subject to 10% service charge and 10% 
tourism fee.

احتفال ليلة رأس الســنة
ودع الســنة مــع وليمــة عشــاء فــي مطعم بيــش تصاحبها فقرات مــن الترفيه 

المباشــر وإطاللــة خالبــة علــى عــروض األلعاب النارية فــي المدينة من فوق 
الســطح. ابــدأ ليلــة رأس الســنة بتشــكيلة من منصــات الطهو الحي ثم 

انتقــل إلــى أعلــى الســطح لمشــاهدة حيــة لعروض األلعاب الناريــة التي تحبس 
األنفــاس. ورحــب بقــدوم الســنة الجديدة وأنــت تحتفل علــى إيقاعات الدي جيه 

والراقصيــن وأفق دبــي المتألق.

++949 درهمً للمشــروبات غير الكحولية
++1049 درهم للمشــوربات الفوارة

169 درهمــً للطفل )6 - 13(
الموعد: األحد، ٣١ ديســمبر، 8:٠٠ مســاءًا - ٣:٠٠ صباحً

المــكان: مطعــم بيــش، الطابــق 5 + الســطح بعد االحتفال

هاتــف: 2٣5٣ ٣٧٧ 4 9٧١
dining.sheratonmoe@sheraton.com 

يجــري االحتفــال علــي الســطح في سانتشــواري لمن هــم 2١ عاما فاكثر, 
بينمــا تســتمتع العائــالت بالمــكان الخــاص بها علــى تراس مطعم 

بيــش وإطالالته الخالبة.
 تخضع أســعار ليلة رأس الســنة لرســوم خدمة ١٠% ورســوم ســياحة ١٠%.
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From Shine To You
Pamper yourself ahead of the festive season every time you give 
the gift of Shine. Buy a AED 600 gift voucher and receive an 
express massage for yourself throughout December.

When: Throughout December  
Where: Shine Spa, Level 24

T 971 4 377 2380 
03889.spa@sheraton.com 
shinespadubai.com

منتجع شــاين يقدم لك
دلل نفســك قبل موســم األعياد كلما أعطيت هدية من شــاين. اشــتر قســيمة 

هدايا بســعر 600 درهم واحصل على مســاج إكســبرس لك خالل شــهر 
ديسمبر.

الموعد: طوال شــهر ديســمبر
المكان: منتجع شــاين ســبا، الطابق 24

هاتــف: 2٣8٠ ٣٧٧ 4 9٧١
03889.spa@sheraton.com 

shinespadubai.com

Hotel Happenings
Find out what else is happening throughout the hotel this 
November and December. 

Stay up to date with the latest events and promotions and stay 
in touch through our social media channels.

@SheratonMOE 
sheratondubaimalloftheemirates.com

فعاليــات الفندق
تعــرف علــى الفعاليــات األخــرى بالفندق خالل شــهري نوفمبر وديســمبر.

كــن علــى اطــالع بأحــدث الفعاليــات والعروض الترويجية وابــق على تواصل 
معنــا عبر وســائل التواصــل االجتماعي.

@SheratonMOE 
sheratondubaimalloftheemriates.com
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Besh Street Brunch
Explore the market stations, seek out the sweet delights in the 
Turkish Bazaar and soak up the atmosphere with a live DJ. A 
brunch to suit all with flowing beverages, succulent cuisine and 
a dedicated children’s play area. 

AED 195 with soft beverages 
AED 295 with house beverages

When: Every Friday, 1:00 PM-4:00 PM 
Where: Besh, Level 5

T 971 4 377 2353 
besh.dubai@sheraton.com 
beshdubai.com/offers

برنش بيش ســريت 
استكشــف منصــات الســوق وانتــق أطايــب الحلويات في ســوق البازار التركي. 

اســتمتع باألجــواء الرائعــة مــع األلحــان الحية التي يقدمها الــدي جيه. برنش 
يناســب الجميــع مــع دفــق متواصل من المشــروبات والمأكــوالت اللذيذة ومكان 

مخصــص للعب األطفال.

195 درهمً للمشــروبات غير الكحولية
295 درهمً للمشــروبات الكحولية

الموعــد: كل يــوم جمعــة، 1:00 بعــد الظهــر - 4:00 عصرًا
المــكان: مطعــم بيش، الطابق 5

هاتــف: 2٣5٣ ٣٧٧ 4 9٧١
besh.dubai@sheraton.com 

beshdubai.com/offers

Evening Grill
Get together with friends and enjoy the cooler temperatures 
on the terrace at the Grill on Thursdays. Indulge in succulent 
meats cooked to perfection on the charcoal grill, savor Turkish 
ice cream and relax with the tunes of the Turkish performer. 

AED 160 with soft beverages 
AED 210 with house beverages

When: Every Thursday, 6:30 PM-11:00 PM 
Where: Besh, Level 5

T 971 4 377 2353 
besh.dubai@sheraton.com 
beshdubai.com/offers

املشاوي املسائية
التق باألصدقاء واستمتع معهم بدرجات الحرارة األلطف على تراس مطعم 

غريل أيام الخميس. دلل نفسك ألشهى أصناف اللحوم المشوية على الفحم. 
تذّوق أرقى أصناف اآليس كريم التركي واسترخ على أنغام األلحان التركية 

العذبة.

160 درهمً للمشــروبات غير الكحولية
210 درهم للمشــروبات الكحولية

الموعــد: كل يــوم خميس، 6:30 - 11:00 مســاءًا
المــكان: مطعــم بيش، الطابق 5

هاتــف: 2٣5٣ ٣٧٧ 4 9٧١
besh.dubai@sheraton.com 

beshdubai.com/offers



17 18

Brunch After Dark 
Enjoy a vibrant night on the roof top accompanied with 
spectacular views of the Dubai skyline. A trendy crowd comes 
together to dance the night away with the DJ setting the vibe 
and the BBQ cooking up a storm.

AED 150 per person with unlimited drinks and BBQ

When: Thursday, November 23, 9:00 PM-12:00 AM 
Where: Rooftop, Level 24

T 971 4 377 2353 
dining.sheratonmoe@sheraton.com 

برنش أفر دارك
اســتمتع بليلــة تنبــض بالحيويــة علــى الســطح مع إطالالت خالبــة على افق دبي. 
حشــد كبيــر مــن محبــي الحفــالت الصاخبــة يجتمعون لالســتمتاع بالرقص طوال 

الليــل علــى ألحــان الدي جيه وأجواء حفالت الشــواء الســاحرة

150 درهمً للشــخص مع المشــروبات والمشاوي دون حدود 

الموعــد: الخميــس، 23 نوفمبــر، 9:00 مســاءًا  حتــى وقت متأخر
المــكان: الســطح، الطابق 24

هاتــف: 2٣5٣ ٣٧٧ 4 9٧١
dining.sheratonmore@sheraton.com

Terrace Nights at Vantage
Located on level 5, Vantage Bar and Lounge is the venue of 
choice for the sophisticated sports fan. Those who wish to 
gather with friends and relax on the large shisha terrace find a 
haven from the bustling city below. 

When: Open daily, 11:00 AM-1:00 AM 
Where: Vantage, Level 5

T 971 4 377 2356 
dining.sheratonmoe@sheraton.com  
vantageloungedubai.com

ليــايل الراس يف فانتيج
تعتبــر ردهــة فانتيــج بــار أنــد الونج الواقعــة في الطابق 5 المكان األمثل لعشــاق 

الرياضــه. كمــا يجــد فيهــا من يحــب اللقاء باالصدقاء واالســترخاء على تراس 
الشيشــة الكبيــر موئــاًل هادئــً بعيدًا عن صخــب المدينة.

الموعــد: يوميــً، 11:00 صباحــً 2:00- بعــد منتصف الليل
المــكان: فانتيــج، الطابق 5

هاتــف: 2٣56 ٣٧٧ 4 9٧١
dining.sheratonmore@sheraton.com 

vantageloungedubai.com
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UAE National Day 
In celebration of the 46th UAE National Day on Saturday, 
December 2, take 46% off all Shine Spa treatments and Sheraton 
Fitness memberships for one day only.

46% off treatments and memberships 

When: Saturday, December 2 
Where: Sheraton Fitness and Shine Spa, Level 24

T 971 4 377 2380 
03889.spa@sheraton.com 
shinespadubai.com/offers

العيــد الوطني لدولة اإلمارات
احتفــاالً بالذكــرى السادســة واألربعيــن للعيــد الوطني لتأســيس دولة اإلمارات 

يــوم الســبت 2 ديســمبر، اغتنــم فرصــة الخصم بنســبة %46 علــى كافة عالجات 
منتجــع شــاين ســبا وعضويــة نادي شــيراتون للياقــة ليوم واحد فقط.

خصــم %46 على العالجات والعضوية

الموعد: الســبت، 2 ديســمبر
المكان: منتجع شــاين ســبا، الطابق 5

هاتــف: 2٣8٠ ٣٧٧ 4 9٧١
03889.spa@sheraton.com 
shinespadubai.com/offers

One For The Gentlemen
This November, the men can take advantage of use of the spa 
facilities and enjoy a day of relaxation and revitalization with an 
exclusive discount on all treatments at Shine Spa.

25% discount on all male treatments

When: Throughout November 
Where: Shine Spa, Level 24

T 971 4 377 2380 
03889.spa@sheraton.com 
shinespadubai.com/offers

يوم للرجال
في شهر نوفمبر هذا العام، يمكن للرجال اغتنام فرصة استخدام مرافق 

المنتجع الصحي واالستمتاع بيوم من االسترخاء واالستجمام مع خصم خاص 
على كافة العالجات في منتجع شاين سبا.

خصم %25 على كافة عالجات منتجع شــاين ســبا للرجال

المكان: منتجع شــاين ســبا، الطابق 5

هاتــف: 2٣8٠ ٣٧٧ 4 9٧١
03889.spa@sheraton.com 
shinespadubai.com/offers
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Dubai Metro
Getting around the city is easy with the Dubai Metro. The nearest 
station from the hotel is ‘Mall of the Emirates’ and can be easily 
reached by following signs in the mall.

Train Timings: 
Saturday to Wednesday, 5:00 AM-12:00 AM 
Thursday, 5:00 AM-1:00 AM 
Friday, 10:00 AM-1:00 AM

Did you know that the Dubai Metro is the world’s largest 
automated driverless train system?

22

مرو دبي
أصبــح التجــول فــي أنحــاء المدينة غاية في الســهولة باســتخدام مترو دبي. 

وأقــرب محطــة متــرو إلــى الفندق هــي محطة مول اإلمارات التــي يمكن الوصول 
إليهــا بــكل يســر باتبــاع الالفتات في المول.

القطارات:  مواعيد 
 مــن الســبت إلــى األربعــاء: 5:٠٠ صباحً - ١2:٠٠ لياًل

 الخميــس: 5:٠٠ صباحــً - ١:٠٠ لياًل
الجمعــة: ١٠:٠٠ صباحــا - ١:٠٠ لياًل

 هــل تعلــم أن متــرو دبــي يعتبر أكبر شــبكة قطارات بدون 
ســائق في العالم؟

Hands free shopping
Experience shopping at Mall of the Emirates without the hassle 
of carrying your bags. Simply drop them off at one of the Hands 
Free collection desks located on the ground floor level near 
Centerpoint and Ski Dubai and they will deliver them to your room 
at your convenience.

Contact the Concierge team to find out more by dialing ‘0’.

تسوق وال تتعب يديك
استمتع بتجربة التسوق في مول اإلمارات دون أن تجهد نفسك بحمل أكياس 

المشتريات. ما عليك سوى أن تضعها فى أقرب مكاتب جلب المشتريات 
الموجودة في الطابق األرضي قرب سنتربويت وسكي دبي ليقوموا هم 

بتوصيلها إليك في غرفتك.

لمعرفة المزيد اتصل بمكتب الكونسيرج على الرقم “0”.



SHERATON DUBAI 
MALL OF THE EMIRATES HOTEL 
Al Barsha 1, Sheikh Zayed Road 
PO Box 450309, Dubai 
United Arab Emirates

T 971 4 377 2000 
F 971 4 377 2001 
03889.socialmedia@sheraton.com 
sheratondubaimalloftheemirates.com

Sheraton Dubai 
Mall of the Emirates Hotel
Social Scene

Join us on Facebook for daily updates
 Sheraton Dubai Mall of the Emirates Hotel

Connect with us through twitter 
@sheratonmoe

 Share with us your pictures in instagram 
@sheratonmoe
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