
Social & Culinary 
Calendar

January + February 2017
ينايــر + فرباير 2017

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
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 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 

Besh Turkish Kitchen
Located on level 5, Besh takes Turkish traditions and age  
old recipes and gives them a modern touch for the best  
Turkish in town within a rustic, welcoming setting that will 
make you feel at home.

T 971 4 377 2353 
besh.dubai@sheraton.com 
beshdubai.com
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مطعــم بيش الرتكي
مطعــم بيــش التركــي، فــي الطابق الخامس، يقدم أشــهى األطبــاق التركية 
العريقــة بعــد إضفــاء لمســة عصريــة عليهــا ليوفر لضيوفــه أفضل المأكوالت 

التركيــة فــي المدينــة كل هــذا واكثــر وســط اجواء دافئه تشــعر معها وكأنك 
في منزلك.

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

beshdubai.com



Brunch
Explore market stations, seek out the delights in the bazaar and 
soak up the atmosphere with live music all afternoon. Stay in the 
conversation as we serve signature dishes to the table and street 
vendors circulate with tantalizing bites. Little Besh fans are 
taken care of with their own mini brunch and fun activities. Post 
brunch we turn up the tempo with sundowners and our resident 
DJ on the Vantage Terrace.

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

When: Launching Friday, January 20, 1:00 PM–4:00 PM 
Where: Besh, Level 5

T 971 4 377 2353 
besh.dubai@sheraton.com 
beshdubai.com
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وجبــة الغــداء يف مطعم بيش
استكشف أبرز معروضات السوق، وابحث عن أطايب مأكوالت السوق الشعبية، 

واطلق لخيالك العنان في أجواء من الموسيقى الحية طوال فترة ما بعد الظهر. 
واستمتع بمواصلة األحاديث الشيقة ونحن نقدم لك أطباقنا المميزة على الطاولة 

والباعة يطوفون بالموائد مع ما لذ وطاب من المأكوالت الخفيفة. كما نولي كل 
اهتمام وعناية بضيوف المطعم من أحبائنا الصغار بتقديم وجبة غداء صغيرة 

وأنشطة يملؤها المرح والفرح. وبعد الغداء. ونزيد اإليقاع بتقديم أفخر المشروبات مع 
أجمل المعزوفات الموسيقية على تراس فانتيج.

 165 درهمًا مع المشروبات الغازية
 225 درهمًا مع المشروبات الكحولية

99 درهمًا ألحبائنا األطفال

 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
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روعــة مذاق بيش
اكتشــف المــذاق التركــي الحقيقــي مــع قائمــة طعــام مــذاق بيــش. فريــق مــن 
الطهــاة األتــراك المتخصصيــن فــي تحضيــر تشــكيلة مــن األطبــاق التقليديــة 

وتقديمهــا علــى مائدتــك ضمــن أجــواء عائليــة ملؤهــا البهجــة والســرور.

145 درهمًا للشــخص الواحد

 الزمــان: يوميًا
المــكان: بيــش، الطابق 5

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

beshdubai.com

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: Daily 
Where: Besh, Level 5

T 971 4 377 2353 
dining.sheratonmoe@sheraton.com 
beshdubai.com
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Valentine’s Day at Besh
Treat your loved one this Valentine’s Day with a romantic evening 
in the Besh. Enjoy authentic flavors as you indulge in our sharing 
plates complimented with a glass of sparkling. Post meal, lounge 
together on the terrace with Turkish tea and shisha as you relax with 
the buzz of the city down below. Ladies will receive a complimentary 
memento of their time in Besh and a voucher from Shine Spa.

AED 145 per person with glass of sparkling

When: Tuesday, February 14, 6:30 PM–Midnight 
Where: Besh, Level 5

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

عيــد احلــب يف مطعم بيش
دلل محبوبتك في عيد الحب هذه السنة بأمسية رومانسية في مطعم بيش. 

استمتعا معًا بأشهى النكهات عند تناول أطباق المشاركة التي نقدمها مع 
كأس من الشراب الفوار. وبعد الوجبة الشهية، تلذذا معًا بتذوق الشيشة 
مع الشاي التركي وأنتما مسترخيان على تراس المطعم فوق أفق المدينة 

النابضة بالحياة. وستحصل السيدات على هدية تذكارية للوقت الممتع الذي 
أمضينه في مطعم بيش وقسيمة من منتجع شاين سبا الصحي.

145 درهمًا 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
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Vantage Bar and Lounge
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.

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

ردهة فانتيج بار أند الوجن
تعتبر ردهة فانتيج بار أند الونج، في الطابق الخامس، المقصد األمثل لعشاق 

ألعاب الرياضة المتطورة. كما أن الراغبين بقضاء وقت ممتع مع األصدقاء 
واالسترخاء على تراس كبير لتناول الشيشة سيجدون هنا ماذهم المفضل 

بعيدًا عن صخب المدينة.

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

vantageloungedubai.com
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Strings on the Terrace
Sit back and relax as acoustic sounds fill the terrace every 
Tuesday. Take your place for the evening in the comfortable 
lounge with bites, sips and shisha as an 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

انتعــش يف الرتاس
اجلس واسترخ على التراس بينما تمأل ألحان اآلالت الوترية أجواء المكان كل 

يوم ثاثاء. واحجز مكانك مساءًا في أجواء الردهة العامرة بأشهى 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
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Link Café
Discover the heart of the lobby on level 5 and enjoy a range of 
gourmet sandwiches, freshly bakes pastries and brewed beverages. 
Sit back and watch the buzz of the lobby, or take advantage 
of complimentary Wi-Fi and business services. The café also 
offers a to go service for those who need to maximize time.

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

مقهــى لينك كافيه
استكشف أعماق بهو الفندق في الطابق الخامس واستمتع بأشهى تشكيلة 

من السندويتشات، والمعجنات الطازجة والمشروبات اللذيذة. واجلس 
مسترخيًا وأنت تشاهد نبض النشاط في بهو الفندق، أو استمتع الواي 

الواي فاي وخدمات األعمال المقدمة مجانًا. كما يقدم المقهى خدمة “تغليف 
الوجبات” لمن يريدون استغال وقتهم على أكمل وجه.

 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
Create your own event and get together with friends to enjoy 
breathtaking views and first class service. Located on the 24th 
floor of the hotel, the rooftop offers panoramic views of the 
glittering Dubai skyline and a haven from the bustling city below. 
Celebrate with exclusive hire and tailor made packages, all with  
a dedicated events manager to assist.

Packages starting from AED 140 per person

T 971 4 377 2289 
03889.sales@sheraton.com 
sheratondubaimalloftheemirates.com/meetings
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ليال على الســطح
كّون مناسبتك الخاصة واجمع األصدقاء لاستمتاع بأجمل اإلطاالت الساحرة 

والخدمات الراقية. يقدم سطح الفندق فوق الطابق 24 إطاالت بانورامية خابة 
على أفق دبي المتألق وماذًا بعيدًا عن صخب شوارع المدينة، لتحتفل في 

مكان حصري خاص مع رزمة عروض صممت حسب الطلب، وكل ذلك مع مدير 
خاص للفعاليات لمساعدتكم في إدارة المناسبة.

تبدأ األسعار من 140 درهمًا للشخص 

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

sheratondubaimalloftheemirates.com/meetings

The Big Aussie Grill
This Australia Day we are celebrating on the rooftop with  
The Big Aussie Grill. Enjoy the evening celebration with plenty 
of grilled items and unlimited hops. As the barbie sizzles the 
acoustic band keeps the chilled vibe of the evening. Join us 
this Australia Day with your cork hats for a laid back vibe, live 
entertainment, BBQ and hops all night.

AED 150 per person with unlimited food and beverage

When: Thursday, January 26, 9:00 PM–1:00 AM 
Where: Rooftop, Level 24

T 971 4 377 2356 
dining.sheratonmoe@sheraton.com
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حفل شواء بيغ أوسي غريل
في العيد الوطني ألستراليا هذه السنة، سنقيم على سطح الفندق حفل 

شواء بيغ أوسي غريل، حيث يمكنكم االستمتاع بمائدة عامرة بأشهى 
المشاوي والمشروبات دون حدود. وبينما تئز اللحوم على نار الشواء، تمأل 

الفرقة الموسيقية أجواء المساء بألحان تنبض بالحيوية والمرح. فا يفوتكم 
االنضمام إلينا في العيد الوطني ألستراليا هذا العام بقبعات الفلين التقليدية 

لاستمتاع بمشاعر االسترخاء والفقرات الترفيهية الحية وأشهى المشاوي 
والمشروبات طوال ساعات الليل.

150 درهمًا للشخص مع كمية غير محدودة من الطعام والشراب

 الزمــان: الخميــس، 26 ينايــر، 9:00 م - 1:00 ليــًا
المــكان: ســطح الفندق، 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, February 23, 9:00 PM–1:00 AM 
Where: Rooftop, Level 24

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

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

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

shinespadubai.com
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New Year, New You
After a busy festive season, it is time to relax and rejuvenate 
at Shine Spa with a range of new treatments using the award 
winning Elemis product range. Additionally, Sheraton Fitness is 
now offering a range of Personal Training sessions, swimming 
classes and hints and tips to get fit fast. Make sure to say hi 
to new Spa Manager, Danielle who is on hand to guide your 
through your experience. 

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

جدد حياتك يف الســنة اجلديدة
بعد موسم حافل باألنشطة واالحتفاالت، آن األوان لاسترخاء وتجديد الحيوية 
في منتجع شاين سبا الصحي مع تشكيلة متنوعة من العاجات باستخدام 

مجموعة مستحضرات إليميس العالمية الفاخرة. كما تقدم صالة شيراتون 
فيتنس الرياضية حاليًا تشكيلة من الجلسات التدريبية الشخصية ودروس 

السباحة ونصائح وفوائد عن كيفية تحقيق اللياقة البدنية بسرعة. وال يفوتنك 
أن تعرج إللقاء التحية على مدير المنتجع الجديد، دانيل، المستعد دومًا 

لتقديم النصح واإلرشاد لك خال رحلتك الجميلة في المنتجع.

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

shinespadubai.com
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Top To Toe
Pamper yourself with a muscle melt massage, guaranteed 
to release tension and encourage optimum circulation or 
a relaxation massage which relieves aches and leaves you 
in a deep sense of peace. With each of the deep massages, 
enjoy a complimentary quick fix facial, tailor made to your 
requirements. Post treatments simply relax and breathe in the 
moment in the spa facilities and relaxation lounge.

AED 499 for full body massage and facial (75 min)  

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

من الــرأس إىل أخمص القدمني
دللي نفسك مع مساج تليين العضات لتضمني التخلص من مشاعر اإلجهاد 

والتوتر وتنشيط الدورة الدموية، أو جربي مساج االسترخاء الذي يزيل اآلالم 
ويمنحك شعورًا عميقًا بالهناء والسكينة. ومع كل مساج من هذه المساجات 

العميقة، استمتعي بعاج سريع ومجاني للوجه، صمم ليناسب متطلبات 
بشرتك. وبعد العاجات، ما عليك سوى االسترخاء واالستمتاع بهذه اللحظات 

في مرافق المنتجع وردهة االسترخاء.

499 درهمًا لمســاج كامل الجســم وعالج الوجه )٧٥ دقيقه(

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

shinespadubai.com
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Elemis Highlight
Tackle fine lines and wrinkles with the clinically proven, age 
defying benefits of marine-charged Padina Pavonica and Red 
Coral. This facial includes targeted massage which encourages 
optimum cellular function giving you nourished, younger looking 
skin. After one treatment you will notice instant results.

AED 675

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

إليميس
تخلصي من الخطوط الناعمة والتجاعيد باستخدام مستحضر بادينا 

بافونيكا وريد كول الذي تّم اختباره سريريًا، علمًا بأنه يزخر بالمكونات البحرية 
وخصائصها المقاومة ألعراض الشيخوخة. ويشمل هذا العاج للوجه مساجًا 
مرّكزًا ينشط الوظائف الخلوية مما يمنحك بشرة مفعمة بالحيوية والشباب، 

فتاحظين نتائج فورية بعد العاج األول مباشرة.

675 درهمًا

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

shinespadubai.com
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Train Together
Take advantage of a buy one, get one free on memberships so 
you and your friend can come and train for less. Post workout, 
relax by the two rooftop pools or visit the spa for a Jacuzzi or 
chill out in the steam room as your membership includes access 
to all leisure facilities.

From AED 720 
Buy one membership, get one free

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

اجلماعي التدريب 
اغتنم الفرصة لاستفادة من عرض العضوية “اشتر واحدًا واحصل على اآلخر 

مجانًا” الذي يمكنك من التدرب أنت وصديقك بسعر أقل. وبعد التمرينات، 
يمكنك االسترخاء قرب أحد المسبحين على السطح أو زيارة المنتجع الصحي 
لتجربة الجاكوزي أو غرفة البخار، حيث تمنحك عضويتك حق الدخول إلى كافة 

المرافق الترفيهية للمنتجع.

 بســعر يبدأ من 720 درهمًا 
عرض عضوية “اشــتري واحــد واحصل على اآلخر مجانًا”

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

shinespadubai.com
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Swimming Classes
Teach your little ones to swim with lessons at our rooftop pools. 
Our fully trained 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 اطفالك الصغار فنون السباحة مع دروس في مسابح السطح، حيث 

يتولى مدربونا المؤهلون تقديم الدروس لمختلف األعمار، وتوفير خيار الدفع 
على أساس الجلسة الواحدة أو كرزمة متكاملة.

 125 درهمًا 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’.

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”



Explore Dubai
Throughout January we welcome the Dubai Shopping Festival. 
Shop, win and celebrate with fun for all the family throughout 
the city. Make sure to pay a visit to Mall of the Emirates for great 
deals and head to the Central Gallaria for daily entertainment.

From February 23, the Dubai Food Festival comes to town. The 
only true citywide food festival in the Middle East, it celebrates 
Dubai’s emergence as a gastronomic destination. Ask at 
Concierge for the calendar of events during your stay.
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استكشف معامل دبي
خال شهر يناير، تنطلق فعاليات مرجان دبي للتسوق، حيث يمكنك التسوق 

والفوز بالجوائز واالستمتاع بأجواء المرح مع كامل أفراد العائلة في مختلف 
أنحاء دبي. فا يفوتنك زيارة مول اإلمارات للحصول على أجمل العروض 

والصفقات، ومن ثم التوجه إلى مركز غاليريا لاستمتاع بأجمل العروض 
الترفيهية.

وابتداءًا من 23 فبراير، تبدأ فعاليات مهرجان دبي للمأكوالت في مطاعم دبي، 
الذي يعتبر مهرجان المأكوالت الوحيد من نوعه على مستوى المدينة في 

الشرق األوسط، والذي تغدو فيه دبي قبلة لعشاق المأكوالت وفنون الطهو 
من كل مكان. فا يفوتنك طلب جدول الفعاليات من مكتب الكونسيرج خال 

فترة إقامتك في الفندق.

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؟




