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Ramadan in Dubai
Ramadan commemorates the revelation of the Holy Quran. 

For Muslims worldwide, it is a time of spiritual reflection 
and zakat (charity). During this time, Muslims abstain from 
eating and drinking during daylight hours. A pre-fast meal 
is consumed before dawn, suhoor, followed by iftar, the meal 
which breaks the fast after sunset. 

During this time we ask that you respect the local culture and 
tradition by refraining from eating or drinking in public during 
daylight hours and observing a modest dress code.

Ramadan is expected to begin on Friday, 26th May.

رمضان يف دبي
 انــه شــهر رمضــان الكريــم، ذكرى تنزيل القرآن الكريم على المســلمين 

أجمعيــن فــي شــتى أنحــاء العالم، إنه وقت التفكر الروحــي والزكاة. يمتنع 
المســلمون خالل هذا الشــهر عن الطعام والشــراب خالل ســاعات النهار حيث 

يســتهلون يومهم بوجبة خفيفة قبل الفجر تســمى الســحور، وتكون الوجبة 
التاليــة هــي اإلفطار، موعدها غروب الشــمس.

خــالل هــذه الفتــرة إننــا نتوقع منــك احترام الثقافة المحليــة والتقاليد عبر 
االمتناع عن األكل والشــرب في األماكن العامة خالل ســاعات النهار ومراعاة 

قواعد اللبس المحتشــم.

مــن المتوقــع أن يحــل علينــا شــهر رمضان المبارك يــوم الجمعة الموافق 26 
مايو.
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Emirati Arabic
English Emirati

Hello Marhaba

Goodbye Maa salama

How are you? Kayf haalak?

Please Law samaht

Thank you Shukran

Yes Nam

No Laa

العربية اإلماراتية
إماراتي إنكليــزي  

مرحبا هلــو 
مع الســالمة جــود بــاي 

كيــف حالك؟ هــاو آر يــو؟ 
لو ســمحت بليــز 

شكرًا ثانــك يــو 
نعم يــس 

ال نــو 
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Experience the magic 
of Ramadan and 
come together with 
family and friends in 
the heart of Dubai.
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متتع بســحر هذا الشــهر 
الكرمي، واجمع شــمل 

العائلــة واألصدقــاء يف قلب 
دبي.  مدينة 

ما اجلديد
ابــق علــى اطــالع بآخــر الفعاليات والعــروض الترويجية في فندق شــيراتون دبي 

مول اإلمارات.

 رحالت مع فنون الطهو
الطابق 5  مطبخ بيش التركي 
الطابق 5  فانتج الونج 
الطابق 5  مقهى لينك كافيه 

الطابق 24 سانكتشوري  على السطح 
 وقت الراحه

الطابق 24  منتجع شاين سبا الصحي 
الطابق 24  مركز شيراتون للياقة البدنية 
الطابق 24 المسبح 

What’s on
Stay up to date with the latest events and promotions at the 
Sheraton Dubai Mall of the Emirates Hotel.

CULINARY JOURNEYS
Besh Turkish Kitchen Level 5  
Vantage Bar and Lounge Level 5 
Link Café Level 5 
Sanctuary Lounge Level 24

LEISURE 
Shine Spa Level 24 
Sheraton Fitness Level 24 
Rooftop Pools Level 24
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بازار شــهر رمضان املبارك
ادخــل بوابــات مطعــم بيــش لتصــل إلــى بــازار شــهر رمضــان المبــارك. 

ســوٌق ليلــٌي شــعبي يحتــوي علــى منتجــات تركيــة مــن المجوهــرات 
واأللبســة ولــوازم الديكــور المنزلــي واألطعمــة.  يفتــح طــوال الليــل، يتيــح 

لــك رمضــان المبــارك أن تجلــب قطعــًة مــن تركيــا إلــى منزلــك. 

 الزمان: يومًيا خالل شهر رمضان المبارك
المكان: مطعم بيش، الطابق الخامس

هاتف: 22353 377 4 971
besh.dubai@sheraton.com

beshdubai.com/ramadan

Ramadan Bazaar
Enter the gates of Besh to the Ramadan Bazaar, a pop up night 
market featuring Turkish produce from jewellery, clothing, 
home décor and food produce. Open all evening, the bazaar 
allows you to take home a slice of Turkey this Ramadan.

When: Daily throughout Ramadan
Where: Besh, level 5

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

الرتكية املسلسالت 
بعد تناول اإلفطار، استرخ في مطعم بيش مع كوٍب من الشاي، وشاهد 

المسلسل التركي المفضل لديك بينما تتناول الشيشة. 

ابتداًء من 92 درهم 

 الزمان: يومًيا خالل الشهر الكريم، الساعة: 9:30 مساًء  2:00 صباحًا
المكان: مطبخ بيش التركي، الطابق الخامس

هاتف: 22353 377 4 971
besh.dubai@sheraton.com

beshdubai.com/ramadan

Turkish Soap Operas
After Iftar relax at Besh with tea, your favorite Turkish soap 
operas and shisha.

Starting from AED 92

When: Daily throughout Ramadan, 9:30 PM-2:00 AM
Where: Besh, level 5

T 971 4 377 2353 
besh.dubai@sheraton.com 
beshdubai.com/ramadan
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اإلفطار
في هذا الشهر المبارك، استمتع بإفطاٍر تركي فاخر برفقة العائلة واألصدقاء، 

وتذّوق النكهة األصيلة للمأكوالت التركية ضمن تشكيلٍة واسعة من المقبالت 
والسلطات الخفيفة والصحية الحارة والباردة قبل تناول تشكيلٍة من خبز 

البيتا والمشاوي والحلويات.  وعقب اإلفطار، تسوق في السوق الليلي، واسترخ 
لتشاهد المسلسل التركي المفضل لديك بينما تتناول الشيشة. 

 120 درهم للشخص                                                                                     
)عرض خاص خالل األسبوع األول من شهر رمضان المبارك(

145 درهم للشخص

 الزمان: بعد المغرب طوال شهر رمضان المبارك
المكان: مطبخ بيش التركي، الطابق الخامس

هاتف: 22353 377 4 971
besh.dubai@sheraton.com

beshdubai.com/ramadan

Iftar
Enjoy the season with family and friends around a lavish 
Turkish iftar at Besh. Indulge in the true taste of Turkey, with an 
assortment of light, nutritious hot and cold mezze and salads 
before a selection of pide, grills and sweet treats. Post iftar, shop 
the night bazaar and relax with your favourite Turkish soap operas 
and shisha.

AED 120 per person  
(Special offer during first week of Ramadan) 

AED 145 per person

When: From sunset throughout Ramadan 
Where: Besh Turkish Kitchen, level 5

T 971 4 377 2353 
besh.dubai@sheraton.com 
beshdubai.com/ramadan
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Eid Feast
Celebrate Eid al-Fitr with colleagues, friends or family and enjoy 
authentic Turkish cuisine such as mezze, pide and mixed grills 
served family style to your table. Delight in a range of treats, 
juices and hot tea for a memorable Eid.

AED 145 per person

When: Eid al-Fitr, 12:30–3:30 PM
Where: Besh, level 5

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

موسم العيد
احتفل بعيد الفطر السعيد برفقة العائلة أو األصدقاء وليستمتع الجميع 

بأشهى المأكوالت التركية األصيلة، مثل المقبالت التركية وخبز البيتا مشاوي 
مشكلة نقدمها بالطريقة العائلية.  وال تنس أن تستمتع بتناول مجموعٍة 

واسعة من الحلويات والعصائر والشاي الساخن لتعيش تجربة ال تنسى خالل 
موسم العيد. 

145 درهم للشخص

 الزمان: خالل أيام عيد الفطر، الساعة: 12:30 - 3:30 م
المكان: مطعم بيش، الطابق الخامس

هاتف: 22353 377 4 971
besh.dubai@sheraton.com

beshdubai.com/ramadan

الغداء خالل شــهر الكرمي
لغير الصائمين خالل الشهر الكريم، يفتح مطعم بيش وفانتاج ولينك كافيه 

أبوابه لتقديم قائمة غنية بأشهى األطعمة نعّدها حسب الطلب.

األطفال دون عمر 6 سنوات مجاًنا

 الزمان: يومًيا خالل شهر رمضان المبارك، الساعة: 12:30 - 3:30 م
المكان: مطعم بيش، فانتاج، لينك كافيه، في الطابق الخامس

هاتف: 22353 377 4 971
dining.sheratonmoe@sheraton.com

sheratondubaimalloftheemirates.com/ramadan

Lunch During Ramadan
For those who are not fasting during Ramadan, Besh, Vantage 
and Link Cafe are open and serving the full à la carte menu.

Children under 6 years old eat complimentary

When: Daily throughout Ramadan, 12:30–3:30 PM
Where: Besh, Vantage & Link Café, level 5

T 971 4 377 2353 
dining.sheratonmoe@sheraton.com 
sheratondubaimalloftheemirates.com/ramadan



Shine Spa
Find your glow on the 24th floor with breathtaking views  
over the skyline of Dubai. At the top of the hotel, discover  
a sanctuary where you can revitalize and indulge in signature 
treatments. 

Where: Shine Spa, level 24

T 971 4 377 2380 
03889.spa@sheraton.com 
shinespadubai.com
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شاين سبا 
تألق مجدًدا في الطابق 24 بفضل اإلطالالت الساحرة على أهم معالم دبي.  

وأنت على سطح الفندق، استكشف مالًذا رائًعا يمكنك فيه استعادة شبابك 
واالستمتاع بجلسات معالجة عّز نظيرها.

المكان: شاين سبا، الطابق 24

هاتف: 2380 377 4 971
03889.spa@sheraton.com

shinespadubai.com
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Midweek Shine
Relax and rejuvenate during the week with a 50 minutes 
relaxation massage followed by use of the spa facilities. 

AED 215 per person

When: Monday, Tuesday, Wednesday
Where: Shine Spa, level 24

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

جتربة شــاين وسط األسبوع
اســترخ وجــدد نشــاطك خــالل أيــام األســبوع عبــر جلســة تدليــك لمــدة 50 

دقيقــة تمنحــك االســترخاء، يليهــا جولــٌة فــي مرافــق الســبا

215 درهم للشــخص

الزمــان: االثنين، الثالثاء، األربعاء
المكان: شــاين ســبا، الطابق 24 

هاتف: 2380 377 4 971
03889.spa@sheraton.com

shinespadubai.com
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Birthday Pampering
Celebrate your birthday with some time dedicated to you at 
Shine Spa. Enjoy special discounts on massages, facials and 
body treatments.

50% discount on all 50 and 80 minute massages*                       
25% discount on facials and body treatments*

*Terms and conditions apply.
Where: Shine Spa, level 24

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

جتهيــز أعياد امليالد
احتفل بعيد ميالدك ببعض الوقت المخصص لك في شــاين ســبا. اســتمتع 

بخصومات خاصة على جلســات التدليك والعناية ببشــرة الوجه والجســم. 

خصم 50% على جميع جلســات التدليك 50 دقيقة و80 دقيقة
خصم 25% على جميع جلســات العناية ببشــرة الوجه والجسم*

* تطبق الشــروط واألحكام
الزمــان: االثنين، الثالثاء، األربعاء
المكان: شــاين ســبا، الطابق 24 

هاتف: 2380 377 4 971
03889.spa@sheraton.com

shinespadubai.com
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Sheraton Fitness
Sheraton Fitness located on level 24, features state-of-the-art 
equipment alongside effective health and fitness solutions. 

Get fit during the summer months with our special summer 
offers and with the help of our Personal Trainer, Hakim. He’s on 
hand to create a tailor made fitness programme and help you 
meet your goals.

Where: Sheraton Fitness, level 24

T 971 4 377 2380 
03889.spa@sheraton.com 
shinespadubai.com
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شــراتون فيتنس 
يقــع شــيراتون فيتنــس فــي الطابــق 24، وهــو مجهــز بأحــدث المعــدات، إلــى 

جانــب حلــول اللياقــة والصحــة الفعالــة. 

حافــظ علــى لياقتــك خــالل أشــهر الصيــف مــع عروضنــا الخاصــة لفصــل 
الصيــف بمســاعدة مدربنــا الشــخصي حكيــم.  فهــو جاهــٌز لينظــم برنامــج 

اللياقــة المخصــص لــك ومســاعدتك فــي تحقيــق مــا تطمــح إليــه. 

المــكان: شــيراتون فيتنس الطابق 24

رقــم الهاتف: 97143772380
03889.spa@sheraton.com

shinespadubai.com/fitness
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حافظ على انتعاشك
ابق في الداخل وحافظ على لياقتك هذا الصيف مع شيراتون فيتنس واغتنم  
فرصة الخصم بنسبة 30% على جميع أنواع العضوية.  أو عوضًا عن ذلك، سجل 

لغاية 24 جلسة تدريب شخصي مع مدربنا الخاص حكيم واحصل على 4 
جلسات مجانية

خصــم 30% على جميع أنواع العضوية. 

الزمان: يومًيا خالل شــهر رمضان المبارك، الســاعة
المــكان: شــيراتون فيتنس الطابق 24

رقــم الهاتف: 97143772380
03889.spa@sheraton.com
shinespadubai.com/offers

Beat the Heat 
Stay inside and get fit this summer with Sheraton Fitness and take 
advantage of 30% off all memberships. Alternatively, sign up to 24 
personal training sessions with in house trainer Hakim and receive 
4 complimentary sessions. 

30% off on all memberships

When: Throughout Ramadan
Where: Sheraton Fitness, level 24

T 971 4 377 2380 
03889.spa@sheraton.com 
shinespadubai.com/offers
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Ramadan Fitness Challenge 
Meet your goals this summer with a three month membership 
at Sheraton Fitness, with no joining fee. Enjoy state-of-the-art 
equipment, two swimming pools and an on-site personal trainer. 
After summer, keep up the momentum with exclusive rates for 
continuing your membership with up to 50% off.

AED 300 per person and 50% off on membership extentions

When: Throughout June, July and August 
Where: Sheraton Fitness, level 24 

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

حتدي اللياقة خالل شهر رمضان املبارك
حقق أهدافك هذا الصيف مع عضوية ثالثة أشهر في شيراتون فيتنس، 

دون رسوم انضمام.  استمتع بأحدث المعدات، 

 وحوضي سباحة ومدرب خاص متوفر دائًما.  بعد الصيف،  واصل عضويتك 
بفضل األسعار الخاصة الستمرار عضويتك بخصم %50.

300 درهم للشخص الواحد وخصم 50% على تمديد العضوية

الزمان: خالل شــهري يونيو ويوليو وأغســطس
المــكان: شــيراتون فيتنس الطابق 24

رقم الهاتف: 97143772380
03889.spa@sheraton.com
shinespadubai.com/offers
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Yoga during Ramadan
This Ramadan, relax and enjoy complimentary yoga classes 
every Saturday in cooperation with Lululemon Athletica. 

Free entry, reservations recommended 

When: Every Saturday throughout Ramadan, 8:30-9:30 AM
Where: Level 24

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

جلســات اليوغا خالل شــهر رمضان املبارك
فــي شــهر رمضــان المبــارك، اســتمتع واســترخ فــي جلســات اليوغــا المجانيــة 

كل يــوم ســبت بالتعــاون مــع لولوليمــون أثليتيــكا.

الدخول مجاًنا، ُيرجى الحجز مســبًقا

الزمان: يومًيا خالل شــهر رمضان المبارك، الســاعة: 08:30 - 9:30 صباحًا
المــكان: الطابق 24

رقــم الهاتف: 97143772380
03889.spa@sheraton.com
shinespadubai.com/offers

Mall of the Emirates
Located through a direct link on the second floor, the award 
winning Mall of the Emirates features over 630 stores ranging 
from fashion, home stores and electronic. All ages can be 
entertained at Vox Cinema and the regions first indoor snow park 
at Ski Dubai. For further information and tickets to Ski Dubai and 
Vox Cinema, please visit our concierge on the Ground Floor. 

مهرجــان دبــي للمأكوالت
يمكن الوصول إلى مول اإلمارات الشهير عالميًا في الطابق الثاني عبر ممر 
مباشر، حيث يضم أكثر من 560 متجرًا لألزياء والتجهيزات المنزلية واألجهزة 
اإللكترونية. كما يمكن لألشخاص من مختلف األعمار االستمتاع بأروع األوقات 

في صالة فوكس السينمائية والمنتزه الثلجي في سكي دبي، األول من نوعه 
بالمنطقة،. لمزيد من المعلومات وحجز التذاكر لمنتزه سكي دبي وسينما 

فوكس، يرجى مراجعة مكتب الكونسيرج في الطابق األرضي.
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Jumeirah Mosque 
Take a tour of Jumeirah Mosque for first-hand insight into 
century old Islamic culture. With awe-inspiring Fatimid design, 
this icon of Arabic culture in Dubai is a must see.

The mosque accepts tours Saturday through  
Thursdays at 10 AM

AED 20 per person with traditional pastries and Arabic coffee, 
free admittance for children under 12 years old

مسجد جمرا
انطلق في جولة استكشافية لمسجد جميرا للتعرف عن كثب على روائع 

الثقافة اإلسالمية العريقة في الدولة، حيث يجسد هذا المسجد المستوحى 
من فنون التصميم الفاطمية الساحرة أيقونة من أيقونات الثقافة اإلسالمية 

في دبي ال غنى عن مشاهدتها.

يستقبل المسجد الجوالت السياحية من السبت إلى الخميس 
الساعة 10 صباحًا

20 درهم للشخص الواحد، مع التشكيلة التقليدية من المعجنات 
والقهوة العربية، دخول مجاني لألطفال دون 12 عاًما

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, 5:30 AM-12:00 AM 
Thursday, 5:30 AM-1:00 AM 
Friday, 10:00 AM-1:00 AM

Timings may vary during Ramadan.

22

مرتو 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: 5:30 صباحًا - 12:00 لياًل

 الخميــس: 5:00 صباحــًا - 1:00 لياًل
الجمعــة: 10:00 عصــرا - 1:00 لياًل

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

تخضــع األوقــات للتغييــر خالل شــهر رمضــان المبارك.


