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Culinary Journeys
Sanabel
A voyage of flavors awaits you at our all day dining venue. 
On cooler evenings, enjoy al fresco dining on the terrace. 

Vantage Bar and Lounge
The venue of choice for the sophisticated sports fan or to 
gather with friends on the large terrace.

Link Café 
Discover the heart of the lobby and enjoy a range of gourmet 
sandwiches and freshly brewed beverages.

Sanctuary 
An ideal place to relax next to the infinity pool accompanied 
by spectacular views of the Dubai skyline.

Stay up to date with 
the latest events 
and promotions at 
Sheraton Dubai Mall 
of the Emirates Hotel.
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حتى تبقى على اطالع 
دائم بالفعاليات وا�نشطة 
املقامة   فندق ش�اتون 

دبي مول ا�مارات.  

رحــالت إ� عا� الطبخ 
سنابل طبق 

ســنصحبكم فــي رحلــة إلــى عالــم مــن النكهات اللذيــذة على مدار 
اليومداخــل مطعمنــا. وفــي المســاء ندعوكــم إلى الشــرفة حيث 

النســيم العليــل لتنــاول وجبات الفريســكو الشــهية.

بار وصالة ڤانتاچ
هــو المــكان المفضــل لمشــجعي الرياضــة أو للتجمــع مــع ا�صدقاء في 

الشــرفة الكبيرة.

كافه لينك 
اكتشــف قلب البهو واســتمتع بالساندويشــات الشــهية والمشــروبات 

الطازجة.

سانكشري
المــكان المثالــي لالســترخاء بجــوار المســبح والمناظــر الخالبة �فاق 

مدينة دبي الســاحرة. 



Chocoholic Brunch
In honor of the Dubai Shopping Festival, throughout January 
the Chocoholic Brunch will turn into a fashion showcase.  
Browse the fashion themed treats and be in with the chance 
of winning AED 500 to spend in Mall of the Emirates.

AED 199 with soft beverages 
AED 299 with house beverages 
AED 399 with sparkling

Hours: Every Friday, 12.30 pm to 4 pm 
Location: Sanabel, 5th floor

T 971 4 377 2353 
E 03889.sanabel@sheraton.com 
W sanabelrestaurant.com
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غداء شوكوهوليك
خــالل شــهر ينايــر وعلــى شــرف مهرجــان دبــي للتســوق ســيتحول 

Chocoholic Brunch إلــى عــرض لªزيــاء. قــد تفــوز بقســيمة شــراء بقيمــة 
٥٠٠ درهــم إماراتــي إذا قمــت بشــراء مجموعــة مــن الهدايــا المعروضــة. 

١٩٩ درهم للمشــروبات الغازية
٢٩٩ للمشــروبات المنزلية

٣٩٩ للمشــروبات الفوارة

ســاعاتالعمل: كليومجمعة،مــن١٢:٣٠ مســاء وحتــى ٠٤:٠٠ مســاء
المــكان: ســنابل الطابــق الخامس

رقــم الهاتف: ٩٧١٤٣٧٧٢٣٥٣
03889.sanabel@sheraton.com :البريــد ا«لكتروني

sanabelrestaurant.com :الموقــع ا«لكتروني
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Taste of Japan
Visit the sushi room where our chefs will prepare sushi and 
sashimi to order, or indulge in a range of Asian soups and 
salads alongside the grill.

AED 199 with soft beverage and green tea 
AED 295 with Asian cocktails

Hours : Every Thursday, 6.30 pm to 10.30 pm
Location : Sanabel, 5th floor

T 971 4 377 2353 
E 03889.sanabel@sheraton.com 
W sanabelrestaurant.com

Australia Day
Visit Vantage to celebrate Australia day. Throughout the 
week, watch the sporting events on the terrace with our 
signature barbeque bites and hops for only AED 95.

Hours : Sunday 24th January to Saturday 30th January
Location : Vantage, 5th floor

T 971 4 377 2356 
E 03889.vantage@sheraton.com 
W vantageloungedubai.com

النكهة اليابانية
قــم بزيــارة ركــن السوشــي حيث يقوم أفضل طهاتنا بإعداد طبق السوشــي 

والساشــيمي حســب الطلب، أو اســتمتع بمجموعة متنوعة من الســلطات 
والحســاء ا�ســيوي المقدم مع طبق المشــويات.

١٩٩ درهم إماراتي مع المشــروب الغازي والشــاي ا�خضر
٢٩٥ درهم إماراتي مع الكوكتيالت ا�ســيوية

ســاعات العمل: كل خميس بدء من ٦:٣٠ مســاًء وحتى ١٠:٣٠ مســاًء
المــكان: ســنابل الطابق الخامس

رقــم الهاتف: ٩٧١٤٣٧٧٢٣٥٣
03889.sanabel@sheraton.com :البريــد ا«لكتروني

sanabelrestaurant.com :الموقــع ا«لكتروني

يوم اس�اليا الوطني
قــم بزيــارة صالــة ڤانتاچ لالحتفال بيوم اســتراليا الوطني. وشــاهد من 

الشــرفة الفعاليات الرياضية التي ســتقام على مدار ا�ســبوع، واســتمتع 
بالمشــويات ومشــروب البيرة فقط بـ ٩٥ درهم إماراتي.

ســاعات العمل: من ا�حد ٢٤ يناير وحتى الســبت ٣٠ يناير. 
المــكان: ســنابل الطابق الخامس

رقــم الهاتف: ٩٧١٤٣٧٧٢٣٥٣
03889.sanabel@sheraton.com :البريــد ا«لكتروني

sanabelrestaurant.com :الموقــع ا«لكتروني
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Brunch After Dark
Begin your weekend in style at our monthly evening brunch 
on the rooftop with panoramic views of the city. Enjoy 
unlimited sips and bites including the barbeque as the DJ 
turns up the beat for your Thursday night. 

AED 245  
AED 350 Taste of Japan + Brunch After Dark package

Hours : Thursday 28th January + Thursday 18th February, 
8 pm till 1 am 

Location : 24th floor

T 971 4 377 2353 
E 03889.sanabel@sheraton.com

برانتش آف� دارك
ابدأ عطلتك بتناول غدائنا المســائي الشــهري المميز والمقدم على ســطح 

المبنى واســتمتع با«طاللة البانورامية الســاحرة للمدينة. واســتمتع أيضا 
باحتســاء المشــروبات وتناول المشــويات بشــكل غير محدود على أنغام   

DJ لســهرة الخميس.

٢٤٥ درهم إماراتي
٣٥٠ درهــم إماراتــي: عند طلب تنــاول طبقالنكهة اليابانية + برانتش 

آفتر دارك

ســاعات العمل: الخميس ٢٨ يناير والخميس ١٨ فبراير بدًء من ٨:٠٠ مســاًء 
Íوحتــى ١:٠٠ صباح

المكان: الطابق الرابع والعشــرون

رقــم الهاتف: ٩٧١٤٣٧٧٢٣٥٣
03889.sanabel@sheraton.com :البريــد ا«لكتروني
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G&T Socials
Discover your favourite G&T with our exclusive blend of 
herbs and spices to create intriguing infusions. Let our 
mixologists guide you through how to reinvent this classic 
beverage. Perfect for post work socials. 

AED 50 per G&T

Hours : Every Tuesday, 7 pm to 10 pm 
Location : Vantage, 5th floor

T 971 4 377 2356 
E 03889.vantage@sheraton.com 
W vantageloungedubai.com

Gentlemen’s Evening
For the fashionable Dubai man, enjoy a range of exclusively 
priced old fashion beverages and craft hops as your explore 
partner fashion brands.

Hours : Wednesday 20th January, 6.30 pm to 10 pm 
Location : Vantage, 5th floor

T 971 4 377 2356 
E 03889.vantage@sheraton.com 
W vantageloungedubai.com

جي & تي سوشــلز 
اكتشــف الجيــن والتونيــك المفضــل لديك مع مزيج الخاص من ا�عشــاب 

والتوابل لتحصل على مشــروب رائع وآســر.  قم بالســماح لخبراء المشــروبات 
لدينــا بإخباركــم بطريقة مزج هذا المشــروب التقليدي

يمكــن تنــاول هذا المشــروب قبل العمل.

٥٠ درهــم إماراتي لكل الجين والتونيك

ســاعات العمل: كل ثالثاء من ٧:٠٠ مســاء وحتى ١٠:٠٠ مســاء
المــكان: صالة ڤانتــاچ الطابق الخامس

رقــم الهاتف: ٩٧١٤٣٧٧٢٣٥٣
03889.sanabel@sheraton.com :البريــد ا«لكتروني

sanabelrestaurant.com :الموقــع ا«لكتروني

أمسيات السادة
لرجل دبي العصري، اســتمتع با�ســعار الحصرية للمشــروبات المحلية 

التقليدية واكتشــف نوع مشــروب البيرة المفضل لديك.  

ســاعات العمل: ا�ربعاء ٢٠ يناير من ٦:٣٠ مســاء وحتى ١٠: مســاًء
المــكان: صالةڤانتاچالطابقالخامس

رقــم الهاتف: ٩٧١٤٣٧٧٢٣٥٣
03889.sanabel@sheraton.com :البريــد ا«لكتروني

sanabelrestaurant.com :الموقــع ا«لكتروني
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One for the ladies
This Valentine’s Day, come together with friends for the pre 
valentine’s brunch at Vantage. Enjoy an afternoon of food, 
cocktails and great conversation. All ladies will receive a 
special fashion themed gift.

Hours : Saturday 13th February, 12.30 pm – 4pm
Location : Vantage, 5th floor

T 971 4 377 2356 
E 03889.vantage@sheraton.com 
W vantageloungedubai.com

Shine Spa
Delight in breathtaking views of Dubai from the 24th floor at 
Shine Spa and discover the key to a healthy lifestyle with the 
ultimate wellness and fitness experience. 

هديتنا اخملصصة للنســاء
 في عيد الحب لهذا العام ستلتقي النساء بأحبتهن وأصدقائهن لتناول 

الغداء في صالة ڤانتاچ. وبا«ضافة إلى أجواء هذا اليوم المليء با�حاديث 
الودية سيقضي الجميع وقتا ممتعÍ مع تناول ا�طعمة والكوكتيالت 

اللذيذة. و�ن عيد الحب مرتبط بإهداء الهداياالرقيقة إلى جميع النساء.

ســاعات العمل: الســبت ١٣ فبراير بدًء من ١٢:٣٠ مســاء وحتى ٤:٠٠مســاًء
المــكان: صالــة ڤانتاچالطابق الخامس

رقــم الهاتف: ٩٧١٤٣٧٧٢٣٥٣
03889.sanabel@sheraton.com :البريــد ا«لكتروني

sanabelrestaurant.com :الموقــع ا«لكتروني

شاين سبا
تقع شاين سبا في الطابقالـ ٢٤ وهذا سيمكنكم من االستمتاع برؤية إطاللة 

دبي الخالبة واكتشاف السبيل إلى الحياة الصحية من خالل الحصول على 
تجربة اللياقة البدنية والصحة المطلقة.
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New Year Revitalization
Rejuvenate this New Year with Shine Spa. Enjoy a full 
body massage and express facial, personalized to your 
requirements.  

AED 399 
80 minutes

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

استقبلي العام اجلديد مبزيد من النشاط
ستمنحك شاين سبا االنتعاش لهذا العام الجديد. استمتعي بتدليك كامل 

للجسم مع التدليك الشخصي للوجه حسبما ترغبين. 

٣٩٩ درهم إماراتي
٨٠ دقيقة

رقــم الهاتف: ٩٧١٤٣٧٧٢٣٨٠
03889.spa@sheraton.com :البريــد ا«لكتروني

shinespadubai.com :الموقعااللكترونــي
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Epicurean Discovery
Epicurean’s enzyme protein complex is at the heart of this 
replenishing facial. The enzymes encourage your skin to 
self-rejuvenate resulting in more youthful, vibrant appearing 
skin instantly. 

AED 595

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

Valentine’s Shine
This February, treat yourself and your Valentine to a relaxing 
massage in our couple’s room with a private Jacuzzi. Post 
treatment; reflect in the lounge with views over Dubai. 

AED 600 per couple 
50 minutes

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

االكتشاف ا�بيقوري
ا«نزيم المركب لبروتين ا�بيقوري يعد أهم أساسيات تجديد الوجه. حيث 

يعمل ا«نزيم على تنشيط الجلد مما يجعل البشرة على الفور أكثر شبابَا 
وحيوية.

٥٩٥ درهم إماراتي

رقــم الهاتف: ٩٧١٤٣٧٧٢٣٨٠
03889.spa@sheraton.com :البريــد ا«لكتروني

shinespadubai.com :الموقعااللكترونــي

تألق عيد احلب
في شهر فبراير لهذا العام دللي نفسك واقضي عيد الحب في غرفة الزوجين 

لالسترخاء والتدليك والمزودة بالجاكوزي الخاص. ويوجد بهذه الغرفة صالة 
تطل على مدينة دبي الساحرة حتى تستمتعين بهذه المناظر أثناء الجلسة. 

٦٠٠ درهم إماراتي للزوجين
٥٠ دقيقة

رقــم الهاتف: ٩٧١٤٣٧٧٢٣٨٠
03889.spa@sheraton.com :البريــد ا«لكتروني

shinespadubai.com :الموقعااللكترونــي



17 18

Sheraton Fitness
Prepare for it. Fuel for it. Train for it. Rest for it.

Sheraton Fitness o�ers e�ective health and fitness solutions 
in partnership with experts in performance training. The 
gym, located on the 24th floor, next to Shine Spa, o�ers 
state-of-the-art equipment alongside personal training and 
classes from our fitness professionals.

shinespadubai.com/fitness

New Year, New You

Enroll for a peak membership with full benefits for the price 
of an o� peak membership, a saving of 25%.

12 months AED 3,600 6 months AED 2,100 
3 months AED 1,140 1 month AED 540

Valid throughout January and February

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

صالة ش�اتون للياقة البدنية
تحضير تجهيز تدريب استراحة

تقدم صالة شيراتون للياقة البدنية باالشتراك مع خبراء التدريب حلوال للحصول 
على الصحة واللياقة البدنية الفعالة. وتقع صالة ا�لعاب الرياضية في الطابق الـ 
٢٤ بجوار شاين سبا، والصالة مزودة بأحدث ا�جهزة الرياضية إلى جانب التدريب 

الشخصي وفصول التدريب التي يشرف عليها مختصين اللياقة البدنية. 

shinespadubai.com/fitness

تجــدد مع العام الجديد

اشترك في عضوية أوقات الذروة وتمتع بالفوائد الكاملة �سعار عضوية 
خارج أوقات الذروة ووفر ٢٥٪

اشتراك لمدة ١٢ شهر ٣٦٠٠ درهم إماراتي  
اشتراك لمدة ٦ أشهر ٢١٠٠ درهم إماراتي
اشتراك لمدة ٣ أشهر ١١٤٠ درهم إماراتي

اشتراك لمدة شهر ٥٤٠ درهم إماراتي

هذا العرض صالح طوال شهرْي يناير وفبراير

رقــم الهاتف: ٩٧١٤٣٧٧٢٣٨٠
03889.spa@sheraton.com :البريــد ا«لكتروني

shinespadubai.com :الموقعااللكترونــي
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Discover Dubai with 
the Sheraton Dubai 
Mall of the Emirates 
Hotel

Mall of the Emirates
Browse more than 560 international brands at the award 
winning Mall of the Emirates. Enjoy a direct link through the 
second floor of the hotel and explore fashion, sports, home 
furnishing stores and much more.  Also found within the mall 
is a host of leisure activities from VOX Cinemas featuring 
IMAX, Ski Dubai, the regions first indoor ski resort and snow 
park and the Dubai Community Theatre and Arts Centre 
(DUCTAC).

اكتشــف دبي مع فندق 
شــ�اتون دبي مول ا�مارات

مول ا�مارات
يضم مول ا«مارات الحائز على العديد من الجوائز، أكثر من ٥٦٠ ماركة عالمية. 

استمتع بالعديد من المتاجر العالمية الموجودة في الطابق الثاني من الفندق 
وستكتشف متاجر ا�زياء والمستلزمات الرياضية وا�ثاث المنزلي وكل هذا 

وأكثر ستجده بين يديك في مول ا«مارات. 
VOX وبداخل المول ستجد مجموعة من النشطة الترفيهية مثلصالةسينما
وبها شاشة IMAX وسكي دبي الذي يعد أول منتجع داخلي للتزلج، ويضم 

حديقة ثلجية، ومركزدبيللمسرحالقوميوالفنون. 



Sheikh Mohammed Center for 
Cultural Understanding
Operating under the banner of ‘Open Doors, Open Minds’, 
the SMCCU strives to remove barriers between people 
of di�erent 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.

Dubai Metro
The metro station can be easily reached from the mall link on 
the second floor. Once in the mall, take the escalator to the 
first floor and follow the signs for the metro.
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 مركزالشيخمحمدب·اشــدآملكتو
مللتواصالحلضــاري

يعماللمركزتحتشعار ”ا�بوابمفتوحة، العقواللمتفتحة“, كما يسعى إلى إزالة 
الحواجز بين المقيمين والسياح من مختلف الجنسياتونشرالوعيبالثقافةا«مارات

ية،والدين،والعاداتوالتقاليدفيدولةا«ماراتالعربيةالمتحدة.
ولمزيد من المعلومات عن الجوالت الثقافية التي يقدمها المركز والوجبات 

وزيارة مسجد الفجيرة وكافة البرامج ا�خرى، يرجى االتصال بمكتب االستعالمات 
في الطابق ا�رضي.

م�و دبي
يمكنــك الوصــول إلــى المتــرو بســهولة مــن خالل مدخل الطابــق الثاني 

للمــول. وعندمــا تكــون فــي المــول اســتقل المصعد إلــى الطابق ا�ول واتبع 
إشــارات الذهاب إلــى المترو. 



SHERATON DUBAI 
MALL OF THE EMIRATES HOTEL 
Al Barsha 1, Sheikh Zayed Road 
PO Box 450309, Dubai 
United Arab Emirates

t – 971 4 377 20 00 
f – 971 4 377 20 01

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


