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What’s On
Stay up to date with the latest events and promotions  
at 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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ما اجلديد
ابــق علــى اطــاع 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 

Besh Business Lunch
Have a break from the office and travel to Turkey during lunch. 
Escape to Besh for a light lunch that fits into your time. Enjoy a 
freshly baked pide and soft drink for under AED 60 and have a 
Turkish tea or ice cream on us.

AED 30 – 45 per pide

When: Week days, 12:30 PM-3:30 PM 
Where: Besh, Level 5

T 971 4 377 2353 
besh.dubai@sheraton.com 
beshdubai.com/offers
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غــداء عمل يف بيش
خــذ اســتراحة مــن مكتبــك وســافر إلــى تركيا أثناء اســتراحة الغداء. توجه إلى 

بيــش لتنــاول وجبــة غــداء خفيفة تناســب وقتك. اســتمتع بفطيــرة بيدا تركية 
طازجة مع مشــروبات غازية بســعر يقل عن 60 درهمًا وتناول كوب شــاي تركي 

أو مثلجــات تركيــة على حســابنا.

٣٠-٤٥ درهمــً لفطيرة البيدا الواحدة

 الزمــان: يوميًا
المــكان: مطعــم بيــش، الطابق الخامس

 هاتــف: 2353 377 4 971+
besh.dubai@sheraton.com 

beshdubai.com/offers



Besh Street Brunch
Enter the gates of Besh and immerse yourself in the hustle and 
bustle of the market. As sounds of the acoustic guitar from the 
street busker float through the room, journey through various 
merchants, each with tantalizing treats on offer.

AED 165 with soft beverages 
AED 225 with house beverages 
AED 99 for little Besh fans

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

T 971 4 377 2353 
besh.dubai@sheraton.com 
beshdubai.com/brunch
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غذاء شــارع بيش 
ادخل إلى مطعم بيش وعش أجواء صخب السوق. وعلى أنغام الجيتار التي 

يعزفها عازف الشارع، تجول بين الباعة وتعرف على أطايب المأكوالت التي يقدمها 
كل منهم.

 165 درهمً مع المشروبات الغازية
 225 درهمً مع المشروبات الكحولية

                 

 الزمــان: بــدءًا مــن الجمعــة، 20 ينايــر، 1:00 م - 4:00 م
المــكان: مطعــم بيــش، الطابق الخامس

 هاتــف: 2353 377 4 971
besh.dubai@sheraton.com 

beshdubai.com/brunch
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غداء الســوق يف عيد الفصح
تفضــل بزيــارة غــداء الســوق ظهــر يــوم عيــد الفصــح. تــذوق أطيــب المأكــوالت 

وشــارك فــي اســتقبال ضيــف خــاص. ويمكــن ألحبائنــا األطفــال تنــاول الغــداء 
فــي المنطقــة المخصصــة لهــم مــع االســتمتاع بالكثيــر مــن المــرح واأللعــاب 

وهــم ينتظــرون الضيــف الخــاص الــذي ســيوزع الشــوكوال علــى الجميــع.

 165 درهمً مع المشروبات الغازية
  225 درهمً مع المشروبات الكحولية

 99 درهمً ألحبائنا األطفال

 الزمــان: الجمعــة 14 إبريــل، مــن 1:00 ظهرًا إلــى 4:00 بعد الظهر
المــكان: مطعــم بيــش، الطابق الخامس

 هاتــف: 2353 377 4 971
besh.dubai@sheraton.com 

beshdubai.com/brunch

Easter Street Brunch
This Easter, visit the Street Brunch for an afternoon of tantalizing 
food and a visit from a special guest. Little Besh Fans can enjoy 
their own brunch area with fun and games galore as they await the 
Easter bunny bearing chocolate treats for all.

AED 165 with soft beverages 
AED 225 with house beverages 
AED 99 for little Besh fans

When: Friday, April 14, 1:00 PM–4:00 PM 
Where: Besh, Level 5

T 971 4 377 2353 
besh.dubai@sheraton.com 
beshdubai.com/brunch 6

Taste of Besh
Experience the true taste of Turkey with our Taste of Besh menu.
Allow our team of Turkish chefs to select an array of traditional 
dishes from the menu and serve family style to your table.

AED 145 per person

When: Week days, 6:30 PM-10:30 PM 
Where: Besh, Level 5

T 971 4 377 2353 
dining.sheratonmoe@sheraton.com 
beshdubai.com/offers

عيــد احلــب يف مطعم بيش
اكتشف المذاق التركي الحقيقي مع قائمة مذاق بيش. فريق من الطهاة 

األتراك المتخصصين في تحضير تشكيلة من األطباق التقليدية وتقديمها 
على مائدتك ضمن أجواء عائلية ملؤها البهجة والسرور.

145 درهمً للشخص مع كأس شراب

 الزمــان: الثاثــاء، 14 فبرايــر، 6:30 م حتــى منتصــف الليل
المــكان: مطعــم بيــش، الطابق الخامس

 هاتــف: 2353 377 4 971
besh.dubai@sheraton.com 

beshdubai.com/offers
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Live Sports
Catch up on all the latest sporting action including the Premier 
League, every evening in Vantage. Relax and take advantage of 
the winter weather with a large screen on the terrace, buckets 
of hops and baskets of bites.

When: Daily 
Where: Vantage, Level 5

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

مباريــات رياضية على الهواء مباشــرة 
شــاهد أحــدث المباريــات الرياضيــة، بمــا في ذلك مباريات الــدوري اإلنجليزي 

الممتاز، مســاء كل يوم في فانتيج. اســترخ واســتمتع بجو الشــتاء، مع شاشــة 
كبيــرة علــى التراس وأشــهى األطعمة وأطيب المشــروبات. 

 هاتــف: 2356 377 4 971
dining.sheratonmoe@sheraton.com 

vantageloungedubai.com
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Strings on the Terrace
Sit back and relax under the stars every Tuesday as the sounds 
of the guitar fill the terrace. Take your place for the evening in 
the lounge and enjoy the cooler evenings with bites, sips and 
shisha as the acoustic performer serenades.

Ladies receive 50% off their bill

When: Every Tuesday, 7:00 PM–Midnight 
Where: Vantage, Level 5

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

انتعــش يف الرتاس
اجلس واسترِخ تحت السماء المرصعة بالنجوم مساء كل ثاثاء على أنغام 

الجيتار التي تمأل المكان. احجز مكانك في الردهة واستمتع بأجمل األمسيات 
مع أشهى المأكوالت والرشفات المنعشة والشيشة على أنغام معزوفات حية 

في الهواء الطلق.  

خصم 50 من قيمة الفاتورة للسيدات

 الزمــان: كل يــوم ثاثــاء، 7:00 م حتــى منتصف الليل
المــكان: ردهــة فانتيــج، الطابق الخامس

 هاتــف: 2356 377 4 971
dining.sheratonmoe@sheraton.com 

vantageloungedubai.com/promotions
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Mother’s Day
Say thank you this Mother’s Day with a selection of cupcakes 
from the Link Café Cake Box. The exclusively designed 
cupcakes are made for the role model in your life, allowing you 
to gift her with a sweet treat on this special day. Our team of 
pastry chefs are also on hand to create customized cakes of 
any size.

AED 65 for 6 cupcakes 
AED 250 per kg for personalized cakes

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

عيد األم
اشــكر أغلــى مــن فــي الوجــود في عيــد األم بتقديم مجموعــة مختارة من قطع 

الكــب كيــك فــي مقهــى لينك كافيــه. ُصنعت هذه القطــع ذات التصميم 
الحصــري خصيصــًا لمــن وضعتــك علــى درب الحياة، لكي تقــدم لها حلوى 

لذيــذة فــي هــذا اليــوم المميــز. كمــا أن فريقنا من الخبازين على أتم االســتعداد 
لصنــع قالــب كيك خاص بــأي حجم تريده. 

 65 درهمً لكل 6 قطع كب كيك
250 درهمً لكيلو الكيك المحضر حسب الطلب

 هاتــف: 2353 377 4 971+
dining.sheratonmoe@sheraton.com
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Cake Box
Link Café have your birthday celebrations, anniversaries and 
all occasions wrapped up with their bespoke cakes. From 
Disney characters, animals or a tailor made creation; the team 
of pastry chefs can make an array of delightful treats to satisfy 
your sweet tooth.

AED 150 per kg for standard cakes 
AED 250 per kg for personalized cakes

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

الكيك علبة 
يقدم مقهى لينك كافيه قوالب كيك ذات تصميم خاص لاحتفال بأعياد 

المياد والمناسبات المختلفة، حيث يتولى فريق طهاة الحلويات والمعجنات 
المهرة إبداع أشهى أشكال الحلوى التي تلبي ذوقك بأشكال أشهر شخصيات 

ديزني أو مجسمات الحيوانات أو التصاميم اإلبداعية الخاصة حسب الطلب.

 150 درهم لقالب الكيك
250 درهم لقالب الكيك المصمم حسب الطلب 

 هاتــف: 2353 377 4 971
dining.sheratonmoe@sheraton.com



Nights on the Rooftop
Celebrate in style on the rooftop of the hotel featuring 
panoramic views of the glittering Dubai skyline. Impress your 
guests with outstanding views, five star service and tailor made 
packages. With the bustling city below, enjoy an extraordinary 
venue with exclusive hire of the 24th floor.

Create your package now by contacting our sales team

T 971 4 377 2289 
03889.sales@sheraton.com 
sheratondubaimalloftheemirates.com/rooftop
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لياٍل على الســطح
احتفل في أجواء راقية على سطح الفندق الذي يوفر إطالة ساحرة على أفق 

دبي المتألق. ستنال إعجاب ضيوفك بمشاهد مميزة وخدمة خمس نجوم 
وباقات خدمة حسب الطلب. تمتع بمكان استثنائي وإطالة رائعة على المدينة 

التي تنبض بالحياة عندما تستأجر الطابق 24 بشكل حصري.

اتصــل بفريــق مبيعاتنا واطلب الباقة التي تناســبك اآلن.

هاتــف: 2289 377 4 971
03889.sales@sheraton.com 

sheratondubaimalloftheemirates.com/rooftop

St Patrick’s After Dark
Celebrate St. Patrick’s Day up on the rooftop as the resident DJ 
turns up the tempo throughout the night with a medley of Irish 
tunes. Come in green and party the night away as the barbeque 
cooks up a storm and beverages circulate.

AED 150 per person with unlimited food and beverage

When: Thursday, March 16, 9:00 PM–late 
Where: Rooftop, Level 24

T 971 4 377 2353 
dining.sheratonmoe@sheraton.com 
sheratondubaimalloftheemirates.com/rooftop
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سهرة عيد القديس باتريك 
احتفل بعيد القديس باتريك على السطح طوال الليل على إيقاع مزيج 

متسارع من األغاني اإليرلندية التي يختارها دي جيه الفندق. ارتد مابس خضراء 
واحتفل طوال الليل بينما تفوح رائحة الشواء وتدور كؤوس الشراب. 

150 درهمً للشخص الواحد مع كمية غير محدودة من الطعام 
والشراب

الزمان:الزمــان: الخميــس 30 مــارس + الخميــس 27 إبريــل، من 9:00 مســاًء حتى 
 ســاعة متأخــرة من الليل

المكان:ســطح الفنــدق، الطابق 24

 هاتف: 2356 377 4 971
dining.sheratonmoe@sheraton.com



Brunch After Dark
Enjoy a vibrant night at the spectacular location of the rooftop, 
overlooking the glittering Dubai skyline. Cosmopolitan crowds 
gather as the resident DJ turns up the tempo and the barbeque 
cooks up a storm.

AED 150 per person with unlimited food and beverage

When: Thursday, April 27, 9:00 PM–late 
Where: Rooftop, Level 24

T 971 4 377 2353 
dining.sheratonmoe@sheraton.com 
sheratondubaimalloftheemirates.com/rooftop
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برانش افرت دارك
حيــث يمكنكــم االســتمتاع بأمســية ملؤهــا الحيويــة والبهجة في مــكان جميل 
علــى الســطح بإطالــة رائعــة  علــى أفق مدينة دبي الســاحر، وتجتمع الحشــود 

مــع إطالــة الــدي جيه بإيقاعاته الســاحرة وأجواء الشــواء المثيرة

150 درهمً للشخص مع كمية غير محدودة من الطعام والشراب

الخميــس، 23 فبرايــر، 9:00 م - 1:00 ليــًا االزمــان: 
المــكان: ســطح الفندق، الطابق 24

هاتــف: 2356 377 4 971
dining.sheratonmoe@sheraton.com

Rooftop Leisure Pass
Experience a sanctuary in the sky with Shine Spa and Sheraton 
Fitness, located on level 24. Reenergize at Sheraton Fitness 
with state of the art equipment, open 24 hours a day. Post 
workout, relax at two rooftop pools and enjoy healthy bites 
as your take in the panoramic views. For those looking to 
revitalize, Shine Spa offers five treatment rooms, Jacuzzi and 
steam room.

AED 150 per person

Where: Rooftop, Level 24

T 971 4 377 2380 
03889.spa@sheraton.com 
shinespadubai.com/offers
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وقت ممتع على السطح
استمتع بأجواء واحة هادئة في السماء في منتجع شاين سبا وصالة شيراتون 

فيتنس في الطابق 24. جدد طاقتك ونشاطك في صالة شيراتون فيتنس 
المزودة بأحدث التجهيزات والمفتوحة على مدار 24 ساعة يوميًا. وبعد 

التمرينات الرياضية، استمتع بالراحة في واحد من مسبحي السطح، وتلذذ 
بتناول أشهى الوجبات الخفيفة ومن حولك أجمل اإلطاالت البانورامية الخابة. 

وللراغبين بتجديد الشباب والنشاط، يوفر منتجع شاين سبا الصحي خمس 
غرف عاجية وجاكوزي وغرفة بخار.

150 درهمً للشخص

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

shinespadubai.com
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Shine with Pandora
Enjoy some mother and daughter time with Shine Spa and 
Pandora this March.  Relax with an afternoon of sweet treats, 
mini treatments and view the stunning range of expertly 
crafted Mother’s Day designs from Pandora. As an extra treat, 
all attending will receive an exclusive discount offer on any 
treatments to be used on the day or future bookings. 

For more infomation and reservations, please contact Shine 
Spa.

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

فســحة األم والبنت 
باستمتعي بفسحة تقضينها مع أمك أو ابنتك في النادي الصحي شاين سبا 
وباندورا في شهر مارس. تنعمي باالسترخاء بعد الظهر مع تناول قطع حلوى 

لذيذة وإجراء عاجات قصيرة والتعرف على مجموعة مدهشة من تصاميم 
الخبراء لعيد األم من باندورا. باإلضافة إلى ذلك، ستحصل جميع الحاضرات على 

خصم حصري على العاجات يمكن استخدامه في اليوم نفسه أو في الحجوزات 
الاحقة. 

امزيــد مــن المعلومــات والحجــز برجاء التواصل مــع النادي الصحي

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

shinespadubai.com
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One For The Mums
Shine Spa is celebrating Mothers all month long with two     
special treats. Come in and enjoy a treatment   with your           
mum or present her the gift of rejuvenation with Shine Spa 
vouchers.

AED 550 for a Mother and Daughter Massage 
Free 30 mins massage with every AED 500 voucher purchased

When: Throughout March 
Where: Shine Spa, Level 24

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

هديــة خاصة لألمهات
يحتفل النادي الصحي شاين سبا باألمهات طوال الشهر من خال تقديم 

هديتين خاصتين. تفضلي واستمتعي بجلسة عاج مع أمك أو قدمي لها 
هدية تجدد بها شبابها من خال قسائم الهدايا الخاصة بنا. 

  ٥٥٠ درهم درهمً مقابل مساج لألم والبنت
مساج مجاني لمدة 30 دقيقة مع كل قسيمة تشتريها بقيمة 500 

درهم

طوال شــهر مارس االزمــان: 
المكان: النادي الصحي شــاين ســبا، الطابق 24

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

shinespadubai.com
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Spring into April
Take two this April with our two for one on all massages at Shine 
Spa. Get together with friends for a spa day and take advantage 
of this relaxing offer throughout April. Ease away muscle pain, 
relieve aches and improve the appearance of the skin with our 
range of relaxing massages.

Buy one, get one free on all 50 and 80 min massages

When: Throughout April 
Where: Shine Spa, Level 24

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

تطلــع إىل إبريل 
احصل على ضعف القيمة في شهر إبريل من خال عرض اشتر االثنين بسعر 

واحد على جميع المساجات في النادي الصحي شاين سبا. اجتمع مع أصدقائك 
لقضاء يوم في النادي الصحي شاين سبا واستفد من هذا العرض لاسترخاء 

طوال شهر إبريل. تخلص من آالم العضات والصداع وحسن مظهر بشرتك 
من خال مجموعتنا من مساجات االسترخاء.

عــرض اشــتر واحدًا واحصل على اآلخــر مجانً متاح على جميع 
المســاجات لمدة 50 و80 دقيقة 

طوال شــهر إبريل االزمــان: 
المكان: النادي الصحي شــاين ســبا، الطابق 24

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

shinespadubai.com
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Train with Hakim
Keep up your New Year resolutions with our in house trainer.  
Hakim is on hand to create a tailor made fitness programme and 
help you meet your goals. Take advantage of two complimentary 
personal training sessions when you buy a package of twelve, or 
four when you purchase thirty two sessions.

AED 1,980 member/AED 2,220 non-member for 12 sessions 
AED 5,400 member/AED 6,000 non-member for 32 sessions

When: Throughout March + April 
Where: Sheraton Fitness, Level 24

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

تــدرب مع حكيم
حافظ على قراراتك التي اتخذتها في بداية السنة الجديدة باالستعانة بمدربنا 

الخاص حكيم. فهو مستعد إلعداد برنامج لياقة خاص بك ومساعدتك في 
تحقيق أهدافك. احصل على جلستي تدريب شخصي مجانيتين عندما تشتري 

باقة مكونة من اثنتي عشرة جلسة، أو أربع جلسات عندما تشتري اثنتين 
وثاثين جلسة.

  12 جلســة بســعر 1980 درهمً لألعضاء / 2220 درهمً لغير األعضاء 
 32 جلســة بســعر 5400 درهم لألعضاء / 6000 درهم لغير األعضاء

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

shinespadubai.com
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Swimming Classes
Teach your little ones to swim with lessons at our rooftop pools. 
Our fully qualified in house instructor is offering lessons to all 
ages, giving you the option to pay per session or as a package.

AED 125 for single session 
AED 1,000 for 10 sessions 
AED 1,800 for 20 sessions

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

دروس السباحة
علم أطفالك الصغار فنون السباحة مع دروس في مسابح السطح، حيث 

يتولى مدربنا المؤهل تقديم الدروس لجميع األعمار، مع توفير خيار الدفع على 
أساس الجلسة الواحدة أو كباقة كاملة. 

 125 درهمً للجلسات الفردية
 1,000 درهم لعشر جلسات

1,800 لعشرين جلسة
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Shopping Concierge
During your stay, take advantage of a Shopping Concierge to help 
you with directions in the mall, access to stores and carry your 
bags. Whether you are looking for the perfect dress or a souvenir, 
our dedicated team will help you navigate around the mall, let you 
know where the best deals can be found and assist with pick up 
and delivery straight to your room.

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

Reservation required 24 hours in advance.

خدمة الكونسريج للتسوق
خال فترة إقامتك معنا، يمكنك االستفادة من خدمة الكونسيرج الذي 

يساعدك في التجول بمراكز التسوق، والوصول إلى المتاجر، وكذلم حمل 
أكياس التسوق. فسواء كنت تبحثين عن الثوب األنسب أو عن هدية تذكارية، 

ستجدين فريقنا المختص بجانبك يساعدك في استكشاف مركز التسوق 
ويدلك على األماكن التي توفر أفضل العروض ويساعدك في حمل األغراض 

وإيصالها إلى غرفتك.

لاستعام، يرجى االتصال بمكتب الكونسيرج على الرقم “0”

يرجي الحجز 2٤ ســاعه مقدما.



Explore Dubai
Operating under the banner of ‘Open Doors, Open Minds’, the 
Sheikh Mohammed Center for Cultural Understanding strives 
to remove barriers between people of dierent nationalities and 
raise awareness of the local culture, customs and religion of the 
UAE.

For more information about their cultural tours and meals, 
Jumeirah Mosque visits and other programs, please contact 
our concierge on the ground floor.

Sundays to Thursdays: 9 AM - 5 PM 
Saturdays: 9 AM - 1 PM
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استكشف معامل دبي
مركــز الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للتواصل الحضاري تحت شــعار “األبواب

مفتوحة، العقول متفتحة” أّتخذ مركز ســمو الشــيخ محمد بن راشــد رســالة
تهــدف إلــى إزالــة الحواجــز بين الشــعوب المختلفة، عبر نشــر الوعــي بالثقافة

والتقاليــد المحلّيــة، إضافــة إلــى التعريــف بالديــن الحنيف في دولة اإلمــارات العربية
المّتحــدة. للمزيــد مــن المعلومــات حــول الجوالت والســياحية ووجبات الطعام
وزيــارة جامــع الجميــرا والبرامــج األخــرى. الرجاء االتصال مع خدمــة الحجز لدينا.

مــن األحــد إلــى الخميس: 9 صباحــًا وحتى 5 عصرًا
أيــام الســبت: 9 صباحــًا وحتى 1 ظهرًا

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

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

القطارات:  مواعيد 
 مــن الســبت إلــى األربعــاء: 5:30 صباحًا - 12:00 ليًا

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

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


