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Festive Calendar
Whole month Festive Shop at Link Café with lots  
 of festive treats
December 10–31 Turkey orders open for pick up and delivery 
December 15–25 Carol singers and mince pies on level 5,  
 every evening at 6:30 PM
December 24 Christmas Eve Brunch, 1:00 PM–4:00 PM
December 24 Christmas Eve Dinner, 7:00 PM–11:00 PM
December 25 Christmas Day Brunch, 1:00 PM–4:00 PM
December 31 New Year’s Eve celebrations, 8:00 PM onwards

sheratondubaimalloftheemirates.com/festive

Festivities at Sheraton
Tis’ the season with a host of festive activities and promotions 
for you, friends and family to enjoy.

Link Café will be serving up tempting traditional treats throughout 
the month while carol singers will fill the lobby with the sounds 
of the season. 

Make sure to reserve ahead for the Christmas Brunches and 
New Year’s Eve for effortless festive celebrations. 

For more information and reservations, visit 
sheratondubaimalloftheemirates.com/festive
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روعة االحتفاالت يف فندق شــراتون
دلــل نفســك خــال هذا الموســم مــع مجموعة مــن الفعاليات والعروض 

االحتفاليــة التــي ُصممــت خصيصًا لــك وللعائلة واألصدقاء.

اســتمتع بتنــاول أشــهى األطبــاق التقليديــة فــي لينــك كافيــه طــوال الشــهر 
واطــرب أذنيــك ألعــذب المعزوفــات الغنائيــة فــي الردهــة ضمــن أجــواء 

احتفاليــة ورائعــة.

تأكــد مــن حجــز برنــش عيد الميــاد واحتفال رأس الســنة الميادية الجديدة 
واكتشــف أروع االحتفاالت التي ســتنال إعجابك.

 لمزيــد مــن المعلومــات وللحجــز، تفضل بزيارة الموقــع االلكتروني:
sheratondubaimalloftheemirates.com/festive

تقومي الفعاليات
احتفالية تسوق في لينك كافيه مع العديد من   طوال الشهر 

األطباق االحتفالية   
فتح باب استقبال/توصيل طلبات الديك الرومي ١٠-٣١ ديسمبر 

أعذب األناشيد االحتفالية وتناول فطائر اللحم المفروم في   ١٥-٢٥ ديسمبر 
الطابق 5، كل مساء الساعة 6:30 مساًء  

برنش عشية عيد المياد ، من 1:00 ظهرًا إلى 4:00 عصرًا 24 ديسمبر 
عشاء عشية عيد المياد، من 7:00 مساًء إلى 11:00 مساًء 24 ديسمبر 

برنش يوم عيد المياد، من 1:00 ظهرًا إلى 4:00 عصرًا 25 ديسمبر 
احتفاالت ليلة رأس السنة الميادية الجديدة،   31 ديسمبر 

من 8:00 مساًء فما بعد.  
sheratondubaimalloftheemirates.com/festive
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Shop the Season
Pick up all your presents at Sheraton this year. Choose from 
handmade Turkish jewellery and premium Nar Gourmet 
products in the Besh Bazaar or order a number of sweet treats 
at Link Café including personalized festive cakes. Alternatively, 
gift someone the luxury of rest and relaxation with vouchers 
and hampers from Shine Spa.

sheratondubaimalloftheemirates.com/festive
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Turkey To Go
Take the work out of Christmas and order your festive fare 
from us. Let us assist you with our oven roast stuffed turkey 
with the classic condiments of Brussels sprouts, roast potatoes, 
gravy and cranberry sauce.

AED 549 for a 5 kg turkey 
Add AED 100 for delivery in Dubai

Please place your order between December 10–31  
with 48 hours advance from delivery date

T 971 4 377 2006 
dining.sheratonmoe@sheraton.com

متعة التســوق خالل املوسم
اســتمتع بشــراء كافــة الهدايــا المفضلــة لديك في فندق شــيراتون خال 

هــذا العــام. بــادر إلــى االختيــار من تشــكيلتنا الرائعة من المجوهــرات التركية 
المصنوعــة يدويــًا ومنتجــات نــار غورميــه الراقيــة في بيش بازار، أو دلل نفســك 
بطلــب عــدد مــن أطبــاق الحلــوى الشــهية في لينك كافيــه، بما في ذلك أرقى 
أصنــاف الكيــك االحتفاليــة التــي ُصممــت خصيصًا ألجلــك. وبدالً من ذلك، قدم 

ألحبائــك قســيمة هديــة الكتشــاف المعنــى الحقيقي للراحة واالســترخاء مع 
شاين سبا.

sheratondubaimalloftheemirates.com/festive

االســتمتاع بتنــاول الديك الرومي
عــش أروع اللحظــات فــي عيــد المياد ودلل نفســك بطلب أشــهى األطباق. 
امنحنــا الفرصــة لمســاعدتك فــي تقديــم الديك الرومي المشــوي بالفرن مع 

الملفــوف األوروبــي )براســل ســبراوتس( بالتوابل الكاســيكية، والبطاطا 
المشــوية، والمرق، وصلصــة الكرانبيري.

 549 درهمــً عنــد طلب ديك رومي بوزن 5 كجم
100 درهــم للتوصيل إلى دبي

اطلــب قبــل تاريــخ التوصيــل بـ 48 ســاعة خال الفترة 31-10 ديســمبر

 هاتــف: 2006 377 4 971
dining.sheratonmoe@sheraton.com
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Festive Menu
Enjoy the taste of the season throughout December with a 
festive menu available in Besh. Join as a treat before travelling 
or for a work party and indulge in turkey with all the trimmings 
and traditional desserts.

AED 145 per person 
Come as a group, AED 125 per person

Group reservations are for minimum 4 people and must be 
made 48 hours in advance. 

When: December 10–23 
Where: Besh, Level 5

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

Christmas Eve Dinner
Wind down on Christmas Eve and enjoy views of the city on the 
terrace at Besh as you savor a festive three course menu with 
added Christmas cheer.

AED 195 for soft package 
AED 249 for house package

When: Saturday, December 24, 7:00 PM–10:30 PM 
Where: Besh, Level 5

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

عشاء عشــية عيد امليالد
دلــل نفســك عشــية عيــد المياد واســتمتع بأروع اإلطاالت علــى المدينة من 

الشــرفة بمطعــم بيــش. اكتشــف قائمــة طعام احتفاليــة تضم 3 أطباق، 
يعززهــا العديــد من إضافــات عيد المياد.

 195 درهمً مع المشــروبات الغازية
249 درهمً مع المشــروبات الروحية

الســبت 24 ديســمبر، من 7:00 مســاًء إلى 10:30 مســاًء  الزمــان: 
بيــش، الطابق 5 المــكان: 

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

قائمة الطعــام االحتفالية
اســتمتع بنكهات هذا الموســم طوال شــهر ديســمبر مع قائمة الطعام 

االحتفاليــة المتوفــرة فــي بيــش. انضــم إلينــا لتناول أطباق الحلويات الشــهية 
قبــل الســفر أو اســتضافة احتفاليــة عمل. دلل نفســك مع األجــواء التركيه 

باإلضافــة إلــى جميــع األصنــاف الجانبية والحلويــات التقليدية.

 145 درهمً للشــخص الواحد
نرحب بكم كمجموعات، 125 درهم للشــخص

الحــد االدنــى للحجــز كمجموعــة 4 أشــخاص ويجــب أن يتم قبل 48 ســاعة من 
الوقــت المطلوب.

23-10 ديسمبر  الزمــان: 
بيــش، الطابق 5 المــكان: 

 هاتــف: 2353 377 4 971
dining.sheratonmoe@sheraton.com
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The Christmas Brunch
Join Santa Claus and the carol singers at the Christmas Brunch, 
held on Christmas Eve and Christmas Day. Come together with 
family and friends and enjoy all your festive favourites including 
roasted turkey and all the trimmings, stollen, gingerbread and 
mince pies. Children are entertained with a selection of games, 
consoles and face painting as adults reveal in the festive 
atmosphere. 

AED 299 for soft beverages 
AED 329 for house beverages 
AED 429 for sparkling beverages 
AED 99 for kids (6–13 years)

When: Saturday, December 24 & Sunday, December 25, 1:00 PM 
Where: Besh, Level 5

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

برنــش عيد امليالد
انضــم إلــى ســانتا كلوس واألناشــيد االحتفالية، واســتمتع بتنــاول برنش عيد 

الميــاد الــذي نقدمــه عشــية عيــد المياد ويــوم عيد المياد. تفضــل بصحبة 
العائلــة واألصدقــاء ودلــل نفســك مع جميع األطبــاق االحتفالية التــي تفضلها، 

بمــا فــي ذلــك الديــك الرومــي المحمر، وجميــع األصناف الجانبية، وكعك ســتولن، 
والزنجبيــل، وفطائــر اللحــم المفــروم. يمكــن لألطفال أيضًا االســتمتاع بمجموعة 

مختــارة مــن األلعــاب، األلعــاب اإللكترونية، والرســم على الوجه، كي يســتمتع 
البالغــون بأروع األجــواء االحتفالية.

 299 درهمً للمشــروبات الغازية
 329 درهمً للمشــروبات الروحية

 429 درهمً للمشــروبات فوارة
99 درهمً لألطفال )6-13 ســنة(

الســبت 24 ديســمبر واألحد 25 ديســمبر، الســاعة 1:00 ظهرًا  الزمــان: 
بيــش، الطابق 5 المــكان: 

 هاتــف: 2353 377 4 971
dining.sheratonmoe@sheraton.com
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NYE – Midnight Strikes
Share the excitement of the New Year with dinner, live 
entertainment and prime viewing of the city’s fireworks.

Enjoy dinner with an array of live stations, before moving to the 
rooftop to watch the fireworks over the city. Stay for the party 
with a DJ, dancers and glittering views of Dubai.

AED 949++ per person for soft package 
AED 1,049++ per person for sparkling beverages 
AED 169++ per child (6–13 years)

When: Saturday, December 31, 8:00 PM–3:00 AM 
Where: Besh + Rooftop After Party

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

The celebration at Sanctuary is over 21 years old. Families can enjoy their own 
dedicated after party on the terrace of Besh with spectacular views.  
New Year’s Eve prices are subject to 10% service charge and 10% tourism fee.

عشــية رأس الســنة امليالدية اجلديدة ـ مع 
دقــات الســاعة منتصف الليل 

شارك أجواء اإلثارة والبهجة ودلل نفسك بتناول عشاء السنة الجديدة، 
ومشاهدة فعاليات الترفيه الحي، وعرض األلعاب النارية الرئيسي في المدينة.

اســتمتع بتنــاول العشــاء مــع مجموعــة من محطات الطهــي الحي، ثم اذهب 
إلــى الســطح لمشــاهدة األلعــاب الناريــة التي تضيء ســماء المدينة. عش أجواء 

مثيــرة مــع الــدي جــي والراقصين واكتشــف أروع اإلطاالت الســاحرة على دبي.

 949 ++ درهمً للشــخص الواحد  مع المشــروبات الغازية
 1049 درهمً ++ للشــخص الواحد مع المشــروبات الفوارة

169 درهمــً ++ لكل طفل )6-13 ســنة(

الســبت، 31 ديســمبر من 8:00 مســاًء إلى 3:00 صباحًا  الزمــان: 
بيــش + الســطح بعد الحفل المــكان: 

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

االحتفــال فــي سانكتشــوري ُخصــص لمــن تزيــد أعمارهم على 21 عامًا. يمكــن للعائات 
االســتمتاع بــأروع األوقــات معــًا بعــد االحتفال في شــرفة بيش بإطاالتهــا الخابة. تخضع 

أســعار عشــية رأس الســنة الجديدة لرســوم خدمة ٪10 ورســوم ســياحة 10٪.



The Christmas Pantomime
Join the exciting journey to Neverland and the Jolly Rodger 
pirate ship this December with the Peter Pan pantomime at 
DUCTAC. Bring the family and get in the festive spirit with the 
acclaimed fantasy story.

Take advantage of exclusive ticket prices when you visit 
the hotel.

He’s behind you! Watch out for pirates and Captain Hook at 
the hotel throughout the month, watch our social channels for 
appearance dates and bring the children along for the fun.

Tailor made events
Create your own events on the rooftop and get together with 
friends to enjoy breathtaking views and first class service. 
Celebrate with exclusive hire and tailor made packages, all with 
a dedicated events manager to plan and execute your event.

Starting from AED 140 per person 

Contact our events team to find out more.

T 971 4 377 2289 
03889.sales@sheraton.com 
sheratondubaimalloftheemirates.com/meetings11 12

عــروض فــن التمثيل باإلشــارة يف عيد امليالد
اســتمتع برحلــة مثيــرة تأخــذك إلــى نيفرالند وســفينة القرصنة جولي رودجر 

خال شــهر ديســمبر واكتشــف فن التمثيل باإلشــارة مع بيتر بان في مســرح 
دبــي االجتماعــي ومركــز الفنــون. تفضــل بصحبــة العائلة وعش أروع األجواء 

االحتفاليــة مــع القصص الخيالية الشــهيرة.

اغتنم فرصة أســعار التذاكــر الحصرية عند زيارة الفندق.

إّنــه خلفــك! احتــرس مــن القراصنــة وكابتن هوك أثناء إقامتــك بالفندق طوال 
الشــهر. شــاهد قنواتنــا االجتماعيــة لمعرفــة مواعيد ظهــور القراصنة وامنح 

أطفالــك أجــواء حقيقة من اإلثــارة والمتعة.

فعاليــات ُصممــت لك خصيصًا
صمــم أجــواء الفعاليــات الخاصــة بك على الســطح، واســتمتع بصحبة األصدقاء 

بإطــاالت خابــة وخدمــات قــّل نظيرهــا. احتفل مع باقات صممــت خصيصًا لك 
بدعــٍم مــن مديــر الفعاليــات المخصــص لتخطيط احتفاالتــك وتنفيذها.

تبدأ األســعار من 140 درهمً للشــخص الواحد

اتصــل بفريــق الفعاليــات بالفنــدق لمعرفة المزيد.

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

sheratondubaimalloftheemirates.com/meetings



From Shine Spa to You
Pamper yourself and get ready for the festive season with  
a gift from Shine Spa. Take advantage of use of the spa facilities 
and enjoy a day of relaxation and revitalization as our therapists 
pamper you from head to toe.

Book an 80 minutes Hot Stone Massage and receive  
a complimentary 30 minutes Facial.

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

Hotel Happenings
Find out what else is happening through the hotel this 
November and December. 

Stay up to date with the latest events and promotions and stay 
in touch through our social media channels.

@SheratonMOE 
sheratondubaimallofthemirates.com
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من شــاين سبا إليك
دلّل نفســك وتأهب لموســم األعياد مع أروع الهدايا من شــاين ســبا. اســتمتع 

بمرافــق المنتجــع الصحــي وعــش يومــًا كامًا من االســترخاء والتجدد على يد 
معالجينــا الذيــن ســيحرصون علــى تدليلك من رأســك وحتــى أخمص قدميك.

احجــز عالج التدليك بالحجارة الســاخنة لمــدة 80 دقيقة واحصل على عالج 
مجانــي للوجه لمدة 30 دقيقة.

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

shinespadubai.com

فعاليــات الفندق
اكتشــف كافــة الفعاليــات التــي يســتضيفها الفندق خال شــهري نوفمبر 

وديسمبر.

تعــرف علــى أحــدث الفعاليــات واألنشــطة الترويجية، وتواصــل معنا من خال 
وســائل التواصل االجتماعي.

@SheratonMOE 
sheratondubaimalloftheemirates.com
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Time for the Terrace
The temperatures are dropping, making the open air lounge and 
terrace at Vantage the place to be this winter. Take advantage of 
winter promotions, shisha and a tantalizing gastro pub menu.

AED 70 per person Bubbles and Wasabi Prawns 
AED 60 per person Hops and Bites

When: Daily 
Where: Vantage, Level 5

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

16

وقت الشرفة
مــع انخفــاض درجــات الحــرارة وروعة األجواء فــي الصالة والشــرفة الخارجية، يعد 
فانتيــج الوجهــة األمثــل لهذا الشــتاء. اغتنــم فرصة العــروض الترويجية لفصل 

الشــتاء، باإلضافة إلى أصناف الشيشــة، وقائمة الطعام الشــهية.

 70 درهمً للشــخص الواحد ألطباق بابلز ووســابي برونز
60 درهمً للشــخص ألطباق هوبس آند بايتس

يوميا  الزمــان: 
فانتيــج، الطابق 5 المــكان: 

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

vantageloungedubai.com
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Sushi Thursdays
Calling all sushi lovers, we have a perfect evening to start your 
weekend in style. Vantage will be serving up a bountiful display 
of sushi every Thursday combined with Asian sips.

AED 145 sushi with soft beverages 
AED 170 sushi with sake 
AED 215 sushi with house beverages

When: Every Thursday, 6:30 PM 
Where: Vantage, Level 5

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

أمســيات السوشي أيام اخلميس
دعوة لعشــاق السوشــي لاســتمتاع بأروع األمســيات كبداية لعطلة أســبوعية 
مثيــرة، حيــث يقــدم مطعــم فانتيــج تشــكيلة عامرة من وجبات السوشــي كل 

يوم خميس مع المشــروبات اآلســيوية.

 145 درهمً ألطباق السوشــي مع المشــروبات الغازية
 170 درهمً ألطباق السوشــي مع مشــروبات سيك

215 درهمً ألطباق السوشــي مع المشــروبات الروحية

مــن يوم الخميس، الســاعة 6:30 م  الزمــان: 
فانتيــج، الطابق 5 المــكان: 

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

vantageloungedubai.com

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 درهمً للشــخص الواحد

يوميًا  الزمــان: 
بيــش، الطابق 5 المــكان: 

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

beshdubai.com
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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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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 220 per person 
Including unlimited sips and BBQ

When: Thursday, November 24, 9:00 PM 
Where: Rooftop, 24th Floor

T 971 4 377 2353 
dining.sheratonmoe@sheraton.com
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عودة وجبة الربنش املســائية
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.

 220 درهمً للشخص
تشــمل كمية غير محدودة من المشــروبات والمشاوي

 الزمان: الخميس 24 نوفمبر، الســاعة 9:00 مســاءًا
المــكان: على الســطح، الطابق 24

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



New Shine Beginnings
This December we welcome a new product and treatments  
to Shine Spa. Spa Manager, Danielle welcomes the award 
winning Elemis to the new list of treatments. Elemis products 
use a combination of cutting edge technology and active, 
natural ingredients to deliver powerful results. Pamper yourself 
with a number of anti-ageing and whitening facials amongst 
our range of relaxing massages. 

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

باقات شــاين اجلديدة
نســتقبل خال شــهر ديســمبر تشــكيلة من المنتجات والعاجات الجديدة 

فــي شــاين ســبا. كمــا يســعد مدير المنتجــع الصحي، دانييل، إضافــة منتجات 
إلميــس الحائــزة علــى أرقــى الجوائز إلــى قائمة العاجات الجديدة. تســتخدم 

منتجــات إلميــس مزيجــًا مــن التكنولوجيــا المتطورة والمكونــات الفعالة 
والطبيعيــة التــي تمنحــك نتائــج عــن نظيرها. دلّل نفســك مــع عدٍد من عاجات 
مقاومــة أعــراض تقــدم الســن وعاجــات تبييض الوجه من بيــن مجموعة رائعة 

مــن عاجــات التدليك واالســترخاء لدينا.

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

shinespadubai.com



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

Connect with us through twitter 
@sheratonmoe

 Share with us your pictures in instagram 
@sheratonmoe
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