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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

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

beshdubai.com/offers

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

When: Week days, 12:30 PM-3:30 PM + 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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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.

 90 درهمًا للشــخص تتضمن 3 أطباق مقبالت وكأســين من مشــروب 
راكي

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

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

beshdubai.com/offers

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, including 3 cold mezzeh and 2 Raki 
glasses

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

غداء بيش إكســربس
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: 2353 377 4 971
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



5 6

Besh Birthday Bash
Celebrate the first birthday of Besh with us this September.  
Enjoy a week-long celebration with events and promotions to 
suit all. On Tuesday, Wednesday and Thursday enjoy flavorful 
food with endless platters to the table, beverages and live 
Turkish entertainment. Check our social media @BeshDubai  
for more birthday promotions.

AED 145 per person

When: September 5-7, 6:30 PM-11:00 PM 
Where: Besh, Level 5

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

حفلــة عيد ميــاد مطعم بيش
 احتفــل معنــا فــي شــهر ســبتمبر بالذكرى األولى لميــاد مطعم بيش. 

واســتمتع علــى امتــداد أســبوع باحتفــاٍل ينبض بالفعاليــات والعروض التي 
تــروق ألذواق الجميــع.  كمــا يمكنــك تــذوق ألّذ األطعمة مع أشــهى األطباق 
المقدمــة والمشــروبات وتمتــع بأجــواء المــرح والترفيه التركيــة أيام الثاثاء 

واألربعــاء والخميــس.  تفضــل بزيــارة صفحتنا على وســائل التواصــل االجتماعي  
لمزيــٍد من عــروض عيد المياد.

145 درهم للشخص

الزمان: الثاثاء، 5 ســبتمبر - الخميس، 7 ســبتمبر في الســاعة 6:30 - 11:00 
 مساًء

المــكان:  مطعــم بيــش، الطابق الخامس

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

beshdubai.com/offers
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املسائية املشاوي 
 اجتمــع مــع األصدقــاء واســتمتع بــأروع األجــواء أيــام الخميــس علــى الشــرفة 

فــي منطقــة الشــواء المســائية.  دلــل نفســك ألشــهى اللحــوم الطريــة 
المطهــوة بأرقــى مســتويات اإلتقــان علــى شــواية الفحــم، وتــذوق اآليــس 

كريــم التركــي وانعــم باالســترخاء علــى أنغــام الموســيقى التركيــة.  

 160 درهم مع مشروبات غازية
210 درهم مع مشروبات كحولية  

 الزمان: الخميس، 19 أكتوبر، الســاعة 6:30 - 11:00 مســاًء
المــكان: مطعــم بيــش، الطابق الخامس

 هاتــف: 2353 377 4 971
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 soft beverages 
AED 210 house beverages

When: Thursday, October 19, 6:30 PM-11:00 PM 
Where: Besh, Level 5

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

سرتيت برنش
ســتريت برنــش يعــود إليكــم فــي شــهر ســبتمبر.  استكشــف محطــات 

الســوق وابحــث عــن أشــهى األطبــاق فــي الســوق التركــي واســتمتع بأرقــى 
األجــواء المحيطــة علــى إيقــاع الــدي جــي المباشــر.  برنــش يناســب أذواق 

الجميــع مــع تشــكيلٍة واســعة مــن المشــروبات واألطبــاٍق الشــهية، إضافــة 
إلــى منطقــة ألعــاب مخصصــة لألطفــال. 

 195 درهم مع مشروبات غازية
295 درهم مع مشروبات كحولية 

 الزمان: كل جمعة، في الســاعة 1:00 - 4:00 مســاًء
المــكان: مطعــم بيــش، الطابق الخامس

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

beshdubai.com/offers

Besh Street Brunch
The Street Brunch returns this September. 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 dedicated children’s  
play area.

AED 195 soft beverages 
AED 295 house beverages

When: Every Friday, 1:00 PM0-4:00 PM  
Where: Besh, Level 5

T 971 4 377 2353 
besh.dubai@sheraton.com 
beshdubai.com/offers
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AED 1 Coffee
In honor of International Coffee Day on Sunday, October 1, buy 
a freshly brewed coffee for AED 1 in Link Café.

AED 1 per coffee

When: October 1, all day 
Where: Link Café, Level 5 

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

فنجــان القهــوة مقابل درهم واحد )1(
بمناسبة يوم القهوة العالمي الذي يصادف يوم األحد 1 أكتوبر، اشتري القهوة 

الطازجة مقابل درهم واحد في لينك كافيه. 

درهــم واحد )1( لكل فنجان قهوة 

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

sheratondubaimalloftheemirates.com/linkcafe

حفلــة اإلفطار مــع لينك كافيه 
وفــي عطلــة نهايــة األســبوع، اســتمتع بإفطــاٍر صحــي طــازج مــع تشــكيلٍة 

مــن أطبــاق األومليتــن ووجبــات الطاقــة والفطائــر المطهــوة مباشــرة، أثنــاء 
جلوســك مــع األصدقاء. 

 الزمــان: يوميً 
المــكان: لينــك كافيــه، الطابق الخامس

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

sheratondubaimalloftheemirates.com/linkcafe

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

When: Daily 
Where: Link Café, Level 5

T 971 4 377 2352 
dining.sheratonmoe@sheraton.com 
sheratondubaimalloftheemirates.com/linkcafe
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Cake Box
Link Café have your celebrations all wrapped up with bespoke 
cakes. From Disney characters, animals or a tailor made 
creation, the team of pastry chefs will whip up an array of 
delightful treats.

From AED 150 per kg

Where: Link Café, Level 5

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

خدمــة كيك بوكس
يسر لينك كافيه أن تجهز لجميع مناسباتك كافة أشكال الكيك الفاخر حسب 

الطلب.  ابتداًء من شخصيات ديزني أو أشكال الحيوانات أو أي شكل ُيصمم 
حسب الطلب، ويسّر فريق طهاة المعجنات لدينا تحضير مجموعٍة من أشهى 

الحلويات.

ابتداًء من 150 درهم للكيلو جرام الواحد 

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

sheratondubaimalloftheemirates.com/cakebox

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

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

vantageloungedubai.com
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New Menu
Sample the new Vantage menu and take 50% off all bites, 
baskets and bucket items. Favorites include the spiced chicken 
wings with blue cheese, lamb chop basket and the slow cooked 
pulled beef sandwich with caramelized onions.

50% off all bites, baskets and buckets

When: Daily, from September 10-14, 2017 
Where: Vantage, Level 5

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

قائمــة األطعمة اجلديدة
تذوق قائمة األطعمة الجديدة التي يقدمها مطعم فانتاج واحصل على 

خصم  50% على جميع األطباق والسّات والوجبات العائلية.  ومن بين 
األطباق المفضلة أجنحة الدجاج الحارة مع الجبن األزرق، وسلة شرائح الضأن، 

وساندويش لحم بقري مسّحب ومطهو على ناٍر هادئة، مع البصل بالكراميل. 

50% علــى جميع األطباق والوجبات العائلية والســاّلت

 الزمــان: األحــد، 10 ســبتمبر - الخميس، 14 ســبتمبر
المــكان: فانتيــج، الطابق الخامس

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

vantageloungedubai.com/offers

VantageFest
In honor of Oktoberfest, gather with fellow hops lovers and 
enjoy a range of German imports. Enjoy your hops at half price 
throughout the festival as you relax in the lounge.

50% off hops throughout Hops  Fest

When: Daily, September 17 - October 3, 2017 
Where: Vantage, Level 5

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

فيست فانتاج 
بمناسبة مهرجان أوكتوبرفست، تعال مع محبي البيرة واستمتع بمجموعٍة 

من المشروبات األلمانية األصلية.  استمتع بما تحب من البيرة بخصم 50% طوال 
فترة المهرجان، وأنت جالس مسترخًيا في الصالة. 

50% خصــم على البيرة طــوال فترة مهرجان البيرة

 الزمــان: 17 ســبتمبر - 3 أكتوبــر
المــكان: فانتيــج، الطابق الخامس

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

vantageloungedubai.com/offers
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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

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

shinespadubai.com

Halloween After Dark
This Halloween, dance the night away on the rooftop as the 
resident DJ turns up the tempo with spooky tunes. Come in 
costume and enjoy a BBQ and beverages all evening. Prizes for 
the best dressed.

AED 150 per person with unlimited food and beverage

When: Thursday, October 26, 9:00 PM–late 
Where: Rooftop, Level 24

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

هالوين أفرت دارك 
في عيد الهالوين القادم، ارقص طوال الليل على السطح مع عزف الدي جي 

المباشر الذي يزيد من سرعة اإليقاع مع نغماٍت ال مثيل لها.  واحضر بلباس 
الهالوين واستمتع بحفلة الشواء والمشروبات طوال المساء.  وهناك جوائز 

للفائزين بأفضل مابس. 

150 درهمًا للشخص مع كمية غير محدودة من الطعام والشراب

 الزمــان: الخميــس، 26 أكتوبر بعد الســاعة 9:00 مســاًء
المــكان: روف تــوب، الطابق 24

 هاتف: 2356 377 4 971
dining.sheratonmoe@sheraton.com
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Wellness Wednesday
Relax every Wednesday with 25% off Shine Spa treatments. 
Choose from an indulgent massage or refreshing facial before 
taking time for yourself in the relaxation area.

25% off 50 and 80 minute treatments

When: Wednesdays, throughout September + October 
Where: Shine Spa, Level 24

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

العافية  أربعاء 
استمتع كل يوم أربعاء بخصم 25% على جلسات المعالجة في شاين سبا. ما 
عليك سوى اختيار التدليك المميز أو التدليك المنعش لبشرة الوجه قبل أن 

تقضي وقًتا رائًعا في منطقة االسترخاء.

خصــم 25%  علــى جلســات المعالجة لمدة 50 و 80 دقيقة

أيام األربعاء االزمــان: 
المكان: شــاين ســبا، الطابق 24

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

Double Shine
Take double with a Shine Spa combo. Enjoy an express facial and 
massage for AED 250 from Sunday to Thursday.

AED 250

When: Sunday – Thursday, throughout September 
Where: Sheraton Fitness, Level 24

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

دوبل شاين
احصل على جلسات معالجة مضاعفة مع باقة شاين سبا اإلضافية، واستمتع 

بأكثر جلسات تدليك الوجه والجسم تميًزا مقابل 250 درهًما فقط من األحد إلى 
الخميس. 

250 درهم

األحــد - الخميس االزمــان: 
المكان: شــاين ســبا، الطابق 24

هاتف: 2380 377 4 971
03889.spa@sheraton.com 
shinespadubai.com/offers
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Personal Training
Sign up with our in house Personal Trainer, Hakim to help you 
meet your fitness goals at Sheraton Fitness. Book 24 sessions 
and get 4 complimentary day passes so you can relax at the pool 
after your workout.

4 complimentary day passes

When: Sunday – Thursday, throughout September 
Where: Sheraton Fitness, Level 24

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

التدريب الشــخصي
سجل مع مدربنا الشخصي، حكيم، لنساعدك على تحقيق أهدافك في اللياقة 

البدنية لدى شيراتون فيتنس.  احجز 24 جلسة واحصل على بطاقة دخول 
لمدة 4 أيام مجاًنا، حتى يتسنى لك االسترخاء في حوض السباحة بعد االنتهاء 

من التمارين.

4 بطاقــات دخول مجاًنا

األحــد - الخميس االزمــان: 
المــكان: روف تــوب، الطابق 24

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

Rooftop Day Pass
Purchase a day pass from Shine Spa and take advantage 
of entry to Sheraton Fitness, two rooftop pools and the spa 
facilities while receiving AED 50 of food and beverage credit. 

AED 95 per person with AED 50 food and beverage credit

When: Sunday – Thursday 
Where: Shine Spa, Level 24

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

بطاقات دخول روف توب
اشتري بطاقة دخول نهارية من شاين سبا واغتنم فرصة الدخول إلى شيراتون 

فيتنس، وحوضي السباحة على السطح، ومرافق السبا مع الحصول على 
أطعمة ومشروبات بقيمة 50 درهم. 

95 درهم للشخص الواحد مع رصيد بقيمة 50 درهم لألطعمة 
والمشروبات

األحــد - الخميس االزمــان: 
المــكان: روف تــوب، الطابق 24

هاتف: 2380 377 4 971
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, 5:30 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؟

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”.


