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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 
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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

1

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 

2

مطعــم بيش الرتكي
فــى مطعــم بيــش نقــوم بتحضيــر المأكــوالت علــى الطريقــة التركيــة 

العريقــة مضافــً إاليهــا لمســة عصريــة مميــزة تجعلــه أفضــل مطعــم تركــي 
فــي المدينــة. وتقــوم قائمــة وجبــات المطعــم علــى خمســة أركان تضفــي 

علــى مأكوالتنــا المزيــد مــن األصالــة والطابــع التركــي.

الزمــان: يفتــح يوميــً مــن 12:30 ظهــرًا حتى 3:30 عصرًا، ومن الســاعة 6:30 مســاًء 
 حتى 11:00 مســاًء

المــكان:  مطعــم بيــش، الطابق الخامس

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

beshdubai.com

Besh Turkish Kitchen
At Besh, we take Turkish traditions and give them a modern touch 
for the best Turkish in town. We have five foundations to our menu 
that make our food more authentic, more Turkish.

When: Open daily, 12:30 PM-3:30 PM and 6:30 PM-11:00 PM 
Where: Besh, Level 5

T 971 4 377 2353 
besh.dubai@sheraton.com 
beshdubai.com
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Besh Chef ’s Table
Escape to Turkey and take a culinary journey with our Chef’s 
Table. Enjoy an assortment of hot and cold mezze, freshly 
baked pides, mixed grills and additional favorites carefully 
chosen by a team of Turkish chefs and served family style to 
your table.

AED 170 per person inclusive of food, beverages and a 
bottle of raki for the table (minumum of 4 people)

When: Upon request, 12:30 PM-3:30 PM and 6:30 PM-11:00 PM 
Where: Besh, Level 5

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

طاولة الشــيف مبطعم بيش
اســتمتع بأرقــى األجــواء التركيــة، وانطلــق في جولة مع أشــهى المأكوالت 

علــى طاولــة الشــيف بمطعــم بيش. تلذذ بتشــكيلة منّوعة مــن المقبات 
الحــارة والبــاردة وخبــز البيــدا التركي الطازج والمشــاوي المشــكلة، وغيرها من 

األطبــاق المفضلــة تــّم اختيارهــا بعنايــة فائقــة من قبل فريق مــن الطهاة األتراك 
لتقــدم إلــى طاولتك بأســلوب عائلي.

۱٧۰درهمًا تشــمل المأكوالت والمشــروبات وزجاجة راكي 
للطاولة)بحد أدنى ٤أشــخاص(

الزمان: أيام األســبوع من 12:30 ظهرًا حتى 3:30 عصرًا، ومن الســاعة 6:30 مســاًء 
 حتى 11:00 مســاًء

المــكان:  مطعــم بيــش، الطابق الخامس

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

beshdubai.com/offers
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غداء بيش إكســرس
احصــل علــى راحــة مــن عنــاء العمــل  وســافر بخيالــك إلــى األجــواء التركيــة 

لتنــاول وجبــة غــداء ســريعة. اســتمتع بالســلطة أو خبــز البيــدا الطــازج مــع 
مشــروب غيــر كحولــي بأقــل مــن 60 درهمــً واحصــل علــى فنجــان قهــوة 

تركيــة أو آيــس كريــم مجانــً.

ابتداًء من 60 درهمًا للشــخص

 الزمــان: أيــام األســبوع من 12:30 ظهــرًا حتى 3:30 عصرًا
المــكان: مطعــم بيــش، الطابق الخامس

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

beshdubai.com/offers

Besh Express Lunch
Have a break from the office and travel to Turkey for a quick 
lunch. Enjoy a salad or freshly baked pide and soft drink for   
under AED 60 and have a Turkish coffee or ice cream on us.

Staring from AED 60 per person

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

مفاجــآت صيف دبي
احتفــاالً بفعاليــات صيــف دبــي، يتنــاول األطفــال المأكــوالت مجانــً مــن قائمــة 
الطعــام المخصصــة خــال أشــهر الصيــف فــي مطعــم بيــش التركــي. أحضــر 

العائلــة واســتمتعوا مــع بالنكهــات التركيــة األصيلــة.

يتنــاول األطفــال مأكوالتهم مجانًا )بحد أقصى طفالن لكل شــخص 
بالغ(

 الزمــان: يوميــً مــن 12:30 ظهــرًا حتى 3:30 عصرًا
المــكان: مطعــم بيــش، الطابق الخامس

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

beshdubai.com/offers

Dubai Summer Surprises
In honor of Dubai’s favorite summer celebration, children eat for 
free, from a dedicated menu, throughout the summer in Besh 
Turkish Kitchen. Bring the family and enjoy the true taste of 
Turkey.

Children eat for free (maximum of 2 children per adult)

When: Daily, 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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Raki Nights
Relax in the warm air of the evenings with raki and cold mezze 
platters at Besh. Raki, a popular Turkish beverage is perfectly 
paired with the light fresh flavors of our mezze and a great way 
to end a busy day.

AED 90 per person

When: Week days, 6:30 PM-11:00 PM 
Where: Besh, Level 5

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

ليايل راكي
تمتــع باالســترخاء فــي األجــواء النســمات الدافئــة فــي المســاء مــع مشــروب

راكــي وأطبــاق المقبــات البــاردة بمطعــم بيــش. راكــي هــو مشــروب تركــي 
شــهير يقــدم مــع تشــكيلة رائعــة مــن المقبــات الخفيفــة بنكهاتهــا الطازجــة، 

ممــا يجعلــه طريقــة رائعــة تختتــم بهــا يــوم حافــً بالعمــل.

 ٩٠درهمًا للشخص

 الزمان: أيام األســبوع من الســاعة  6:30 مســاًء حتى 11:00 مســاًء
المــكان: مطعــم بيــش، الطابق الخامس

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

beshdubai.com/offers
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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 2352 
dining.sheratonmoe@sheraton.com 
sheratondubaimalloftheemirates.com/cakebox

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: 971 4 377 2352
dining.sheratonmoe@sheraton.com 

sheratondubaimalloftheemirates.com/cakebox

نــادي اإلفطار مبقهــى لينك كافيه
أســتمتع فــى كل عطلــة نهايــة االســبوع بتنــاول وجبــة إفطــار صحيــة طازجــة. 

تــذوق تشــكيلة متنوعــة مــن أصنــاف األومليــت والبــاور بولــز أو فطائــر 
البانكيــك الطازجــة وأنــت تلتقــي باألصدقــاء فــى لينــك كافيــه

 الزمــان: يوميً 
المــكان: لينــك كافيــه، الطابق الخامس

 هاتــف: 971 4 377 2352
dining.sheratonmoe@sheraton.com 

sheratondubaimalloftheemirates.com/linkcafe

Link Café Breakfast Club
Every weekend, indulge in a healthy, fresh breakfast.  Enjoy a 
range of omelettes, power bowls or freshly baked pancakes and 
catch up with friends at Link Café.

When: Daily 
Where: Link Café, Level 5

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



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: Daily, 11:00 AM–2:00 AM 
Where: Vantage, Level 5

T 971 4 377 2356 
dining.sheratonmoe@sheraton.com 
vantageloungedubai.com
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فانتيج
تعتبر هذه الردهة في الطابق الخامس المكان المفضل لعشاق الرياضات 

المتقدمة. كما يجد من يرغب بلقاء األصدقاء واالسترخاء على تراس واسع مع 
تدخين الشيشة الماذ األمثل هنا بعيدًا عن ضوضاء المدينة.

 الزمان:الزمــان: يوميــً، مــن 11:00 صباحــً حتى 2:00 صباحً
المــكان: فانتيــج، الطابق الخامس

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

vantageloungedubai.com

Perfectly Paired
Take a break from the mall, come to Vantage and relax in the 
lounge with bites and beverages.

AED 60 for bites and hops 
AED 125 for five bottles of hops

When: Daily 
Where: Vantage, Level 5

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

12

توليفة مثالية 
تمتع بالراحة من جولتك في مركز التسوق ...و تعالى إلى ردهة فانتيج 
لاسترخاء وتناول تشكيلة من الوجبات الخفيفة والمشروبات الشهية.

 60 درهمًا للوجبات الخفيفة ومشروب الهوبس
۱۲٥درهمًا لخمس زجاجات من مشروب الهوبس 

 الزمان:الزمــان: يوميً
المكان:فانتيــج، الطابــق الخامس

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

 vantageloungedubai.com/promotions
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Rooftop Leisure Pass
Purchase a day pass from Shine Spa and take advantage 
of entry to Sheraton Fitness, two rooftop pools and the spa 
facilities. 

AED 150 per person

Where: Rooftop, Level 24

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

14

بطاقة الرتفيه على السطح
اشتر تصريح يومي فى منتجع شاين سبا واستمتع بالدخول إلى مركز 

شيراتون فيتنس للياقة البدنية ومسبحين على السطح ومرافق المنتجع 
الصحي.

150 درهمًا للشخص

المكان:الســطح، الطابق 24

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

Shine Spa
Find your glow in the sanctuary for travelers where you can 
revitalize and indulge in signature treatments with our unique 
and truly sensational Shine Spa for Sheraton™. Boasting five 
treatment rooms, steam room, sauna, and Jacuzzi, the Spa is 
a place of tranquility and the perfect place to relax after an 
intensive workout at Sheraton Fitness.

For more information and reservations, please contact Shine 
Spa.

Where: Shine Spa, Level 24

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

منتجع شــاين ســبا الصحي
انعم بالتألق سانتشوارى لمحبي السفر لتجدد نشاطك وحيويتك. حيث 

يمكنك التنشيط مع طرق المساج المختلفة و الفريدة مع شريكنا شاين سبا 
شيراتون .حيث يضم المنتجع 5 غرف للمساج وغرفة بخار وساونا وجاكوزي، 

ويوفر راحة و هدوء مما يجعله المكان األمثل لاسترخاء بعد التدريبات 
المكثفة في مركز شيراتون للياقة البدنية.

لاســتعام والحجز، يرجى االتصال بمنتجع شــاين ســبا

المــكان: منتجــع شــاين ســبا الصحي، الطابق 24

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

shinespadubai.com
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Summer Shine
Relax and rejuvenate with a 50 minutes relaxation massage 
followed by use of the spa facilities, including steam room,    
sauna, and jacuzzi.

AED 215 per person

When: Throughout July + August 
Where: Shine Spa, Level 24

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

مســاج شاين الصيف
انعم باالسترخاء وتجديد النشاط مع مساج ُصمم خصيصً لذلك مدته 50 

دقيقة يتبعه استخدام مرافق المنتجع الصحي، بما فيها غرفة البخار والساونا 
والجاكوزي.

215 درهمًا للشخص

طيلة شــهر يوليو + أغســطس االزمــان: 
المــكان: منتجــع شــاين ســبا الصحي، الطابق 24

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

Birthday Pampering
Celebrate your birthday with some pampering time at Shine 
Spa. Enjoy special discounts on massages, facials and body 
treatments using award-winning products.

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

انعــم بالــدالل يف عيد ميالدك
احتفل بعيد ميادك وانعم بالدالل في منتجع شاين سبا. اغتنم فرصة 

الخصومات الخاصة على المساج وعاجات الوجه والجسم باستخدام أفخر 
أصناف المستحضرات.

خصم 50 على كافة أنوا المســاج  لمدة 50 و80 دقيقة المســاجات 
خصم 25 على عالجات الوجه والجســم

تطبق الشــروط واألحكام
المــكان: منتجــع شــاين ســبا الصحي، الطابق 24

هاتــف: 971 4 377 2380
03889.spa@sheraton.com 
shinespadubai.com/offers
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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 July + August 
Where: Sheraton Fitness, Level 24

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

اقهر احلر
ابق في الداخل واحصل على اللياقة هذا الصيف في مركز شيراتون فيتنس، 

واغتنم فرصة الخصم بنسبة 30 على كافة أنواع العضوية. أو اشترك في 
24 جلسة تدريب شخصية مع مدرب المركز/ حكيم واحصل على 4 جلسات 

مجانية.

خصــم 30 على كافة أنواع العضوية

طيلة شــهر يوليو + أغســطس االزمــان: 
المــكان: شــيراتون للياقــة البدنيــة  الطابق ۲4

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

Sheraton Fitness Challenge
Join us on Facebook for a fitness challenge and for the  
opportunity to win a membership and a personal training 
session with Hakim. Send us a video of you completing the five 
challenges through Facebook until the July 22, 2017. Are you up 
to the challenge?

Win a 3 months membership + one PT Session

When: July, 2017

facebook.com/SheratonDubaiMallOfTheEmirates 

حتــدى الشــراتون للياقة البدنية
انضم إلينا في الفيسبوك لتحدي اللياقة البدنية وفرصة للفوز بالعضوية 

والتدريب مع المدرب الشخصي / حكيم. أرسل لنا فيديو لك يفيد االنتهاء من 
الخمسة تحديات من خال الفيسبوك حتى 22 يوليو 2017. هل أنت مستعد 

للتحدى ؟

فــوز بعضويــة لمدة 3 أشــهر + دورة  واحد للتدريب مع المدرب 
الشخصي

االزمــان:  يوليــو 2017

facebook.com/SheratonDubaiMallofTheEmirates
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Coming Soon
You will soon be able to enjoy laundry services even if you are not 
staying with us. Sheraton Laundry will be available for dry cleaning 
and laundry services, seven days a week. For your convenience, 
express services will also be possible within 5 hours of laundry 
pick-up.

قريبًا
قريبً سيمكنك االستفادة من خدمات الغسيل حتى لو لم تكن مقيمً 

لدينا، حيث ستكون خدمات التنظيف الجاف وغسيل المابس من مغسلة 
الشيراتون متاحة على مدار أيام األسبوع. وحرصً على راحتك، ستكون هناك 

خدمة إكسبرس تعيد إليك المابس بعد 5 ساعات من استامها.

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”.



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 صباحــً وحتى 5 عصرًا
أيــام الســبت: 9 صباحــً 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 صباحً - 12:00 ليًا

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

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


