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Ramadan in Dubai
Ramadan commemorates the revelation of the Holy Quran. 

For Muslims worldwide, it is a time of spiritual reflection 
and zakat (charity). During this time, Muslims abstain from 
eating and drinking during daylight hours. A pre-fast meal 
is consumed before dawn, suhoor, followed by iftar, the meal 
which breaks the fast after sunset. 

During this time we ask that you respect the local culture and 
tradition by refraining from eating or drinking in public during 
daylight hours and observing a modest dress code.

Ramadan is expected to begin on Tuesday, 15th May.

رمضان يف دبي
 انــه شــهر رمضــان الكريــم، ذكرى تنزيل القرآن الكريم على المســلمين 

أجمعيــن فــي شــتى أنحــاء العالم، إنه وقت التفكر الروحــي والزكاة. يمتنع 
المســلمون خالل هذا الشــهر عن الطعام والشــراب خالل ســاعات النهار حيث 

يســتهلون يومهم بوجبة خفيفة قبل الفجر تســمى الســحور، وتكون الوجبة 
التاليــة هــي اإلفطار، موعدها غروب الشــمس.

خــالل هــذه الفتــرة إننــا نتوقع منــك احترام الثقافة المحليــة والتقاليد عبر 
االمتناع عن األكل والشــرب في األماكن العامة خالل ســاعات النهار ومراعاة 

قواعد اللبس المحتشــم.

مــن المتوقــع أن يحــل علينــا شــهر رمضان المبارك يــوم الجمعة الموافق 15 مايو.
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Emirati Arabic
English Emirati

Hello Marhaba

Goodbye Maa salama

How are you? Kayf haalak?

Please Law samaht

Thank you Shukran

Yes Nam

No Laa

العربية اإلماراتية
إماراتي إنكليــزي  

مرحبا هلــو 
مع الســالمة جــود بــاي 

كيــف حالك؟ هــاو آر يــو؟ 
لو ســمحت بليــز 

شكرًا ثانــك يــو 
نعم يــس 

ال نــو 
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Experience the magic 
of Ramadan and 
come together with 
family and friends in 
the heart of Dubai.
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متتع بســحر هذا الشــهر 
الكرمي، واجمع شــمل 

العائلــة واألصدقــاء يف قلب 
دبي.  مدينة 



ما اجلديد
ابــق علــى اطــالع 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 

What’s on
Stay up to date with the latest events and promotions at the 
Sheraton 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

All prices contained inclusive of 5% Value Added Tax (VAT).
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Iftar
Enjoy the season with family, friends and colleagues around a 
lavish Turkish iftar at Besh. Indulge in the true taste of Turkey, 
with an assortment of light, nutritious hot and cold mezze and 
salads before a selection of pide, grills and sweet treats. Post 
iftar, shop the night bazaar and relax with your favorite Turkish 
tea and shisha. Alternatively, enjoy a private dining experience 
with a ranging buffet of international dishes. 

AED 155 per person 
AED 111 first week of Ramadan    
Group prices available 

AED 70 for little Besh fans (aged 6-12 years)

When: From sunset throughout Ramadan 
Where: Besh Turkish Kitchen, Level 5

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



8

اإلفطار يف بيش
استمتع بالموسم بصحبة العائلة واألصدقاء والزمالء حول مائدة 

إفطار تركي فاخر في بيش. دلل حواسك بالمذاق التركي األصلي، مع 
ات الخفيفة والمغذية الساخنة والباردة، والسلطات  مجموعة من المزَّ

التي ُتقدم قبل مجموعة مختارة من الفطائر، والمشويات، والحلويات. 
بعد اإلفطار، تسّوق في البازار الليلي واسترح بينما تدخن الشيشة 

وتتناول الشاي التركي المفضل لك. أو عوضًا عن ذلك، استمتع بتجربة 
طعام خاص من بوفيه األطباق العالمية المتنوعة.

155 درهمًا إماراتيًا للفرد                                                                   
)عرض خاص خالل األسبوع األول من شهر رمضان المبارك(

70 درهمًا إماراتيًا لمحبي بيش الصغار )من 6 إلى 12 عامًا(

 الزمان: من المغرب طوال شهر رمضان 
المكان: مطعم بيش التركي، الطابق الـ 5

هاتف: 22353 377 4 971
besh.dubai@sheraton.com

beshdubai.com/ramadan
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إفطار خاص
أو عوضــًا عــن ذلــك، اســتمتع بتجربــة طعــام خــاص مــن بوفيــه األطبــاق العالميــة 

المتنوعــة.

150 درهمــًا إماراتيــًا للفــرد )بحــد أدنــى 50 فــردًا(   
 120 درهمــًا إماراتيــًا للفــرد )بحــد أدنــى 80 فــردًا(   

)عرض   50 درهمــًا إماراتيــًا لمحبــي بيــش الصغــار )مــن 6 إلــى 12 عامــًا( 
خاص خالل أول عشــرة أيــام من رمضان(

 الزمان: يوميًا، من المغرب على مدار شهر رمضان 
المكان: الطابق الـ 4، شيراتون مول اإلمارات

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

sheratonmalloftheemirates.com/ramadan

Private Iftar
Celebrate the season with close friends and family or even 
coworkers in a private iftar dining experience throughout 
Ramadan. Enjoy your evening with a wide ranging buffet of 
international dishes at family friendly rates for children. 

AED 150 per person (minimum 50 people) 
AED 120 per person (minimum 80 people)   
AED 50 for kids aged 6-12 years

When: Daily, From sunset throughout Ramadan 
Where: Level 4, Sheraton Mall of the Emirates

T 971 4 377 2289 
3889.sales@sheraton.com 
sheratonmalloftheemirates.com/ramadan
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السحور يف بيش
أكمل األمسية بالسحور في بيش في األجواء التي تبعث على االسترخاء 

والمفعمة بمذاق تركيا الحقيقي. استمتع بوجبة حسب الطلب من القائمة 
ات الساخنة والباردة، والفطائر، وأطباق المشويات  مع مجموعة منتقاة من المزَّ

الُمشكلة، ومجموعة متنوعة من الحلويات التركية طوال الليل مع المشاهد 
الخالبة والشيشة والشاي التركي التقليدي. 

تتوفر خدمة طلب األطباق من القائمة

 الزمان: يوميًا، من الساعة 9:00 مساًء - 2:30 صباحًا، طوال شهر رمضان 
المكان: مطعم بيش التركي، الطابق الـ 5

هاتف: 22353 377 4 971
besh.dubai@sheraton.com

beshdubai.com/ramadan

Suhoor
Continue the evening with Suhoor at Besh in a relaxed 
environment paired with the true taste of Turkey. Enjoy an a la 
carte meal with a selection of hot and cold mezze, pides, mixed 
grill platters and an array of Turkish desserts throughout the 
night with stunning views and traditional Turkish tea and 
shisha. 

A la carte available

When: Daily, 9:00 PM – 2:30 AM, throughout Ramadan 
Where: Besh, Level 5

T 971 4 377 2353 
besh.dubai@sheraton.com 
beshdubai.com/ramadan
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وليمة العيد 
احتفل بعيد الفطر برفقة الزمالء أو األصدقاء أو العائلة واستمتع باألطباق 

ات والفطائر والمشويات الُمشكلة التي تقدم  التركية األصلية مثل المزَّ
باألسلوب العائلي إلى مائدتك. تلذذ بمجموعة من الحلويات والعصائر 

والشاي الساخن وأتم هذه البهجة بالتحلية والهدية المجانيتين اللتين 
ُتقدمان إلى مائدتك لتحظى بعيد ال ُينسى.

155 درهمًا إماراتيًا للفرد     
مجانًا لألطفال أقل من 12 عامًا

 الزمان: طوال عيد الفطر، من 12:30 إلى 3:30 مساًء، ومن 6:30 - 11:00 مساًء
المكان: مطعم بيش التركي، الطابق الـ 5

هاتف: 22353 377 4 971
besh.dubai@sheraton.com

beshdubai.com/ramadan

Eid Feast
Celebrate Eid al-Fitr with colleagues, friends or family and enjoy 
authentic Turkish cuisine such as mezze, pide and mixed grills 
served family style to your table. Delight in a range of treats, 
juices and hot tea for a memorable Eid.

AED 155 per person 
Children under 12 years complimentary

When: Eid al-Fitr, 12:30–3:30 PM, 6:30-11:00 PM
Where: Besh, Level 5

T 971 4 377 2353 
besh.dubai@sheraton.com 
beshdubai.com/ramadan
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Evening Grill 
Explore the market stalls in their true authentic form and dig in  
to mezze stations. Be sure to pass by the seafood section for a  
refresher before your grilled meat platters arrive hot to the table.  

AED 170 with soft beverages 
AED 220 with house beverages  
AED 85 for little Besh fans     
When: Thursday, 6:30 PM-11:00 PM, not available throughout Ramadan 
Where: Besh, Level 5

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

مشاوي املساء
استكشــف أكشــاك الســوق فــي شــكلها األصلــي الحقيقــي، وتلــذذ بأطايــب 

محطــات إعــداد أنــواع المــزة الســاخنة والبــاردة. اســتمتع بمــذاق الفطائــر 
التركيــة الطازجــة المفضلــة لديــك مــن الفــرن، واحــرص علــى المــرور بقســم 
المأكــوالت البحريــة لتتنــاول طبقــًا منعشــًا قبــل وصــول أطبــاق المشــويات 

الســاخنة إلــى مائدتــك. وال تفــّوت التحليــة التــي تنتظــرك لتختتــم بهــا 
األمســية الرائعــة فــي الشــرفة.

170 درهمــًا إماراتيًا للمشــروبات غيــر الكحولية / 220 درهمًا إمارتيًا 
للمشــروبات الكحولية     

85 درهمــًا لوجبات األطفال

الزمان: الخميس، 6:30 مســاًء - 11:00 مســاًء )غير متاح خالل شــهر رمضان(  
المــكان: بيــش، الطابق الخامس

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

beshdubai.com/offers



Brunç at Besh
Enter the gates of Besh and let us take you on a journey to   
Turkey, every Friday at Brunç. Bring your friends and gather   
around the table as endless platters of grilled meats, meter   
long pides and sweet treats are brought to the table. 

AED 170 with soft beverages 
AED 220 with house beverages 
AED 85 for Little Besh Fans

When: Fridays, 1:00 PM-4:00 PM. not available throughout Ramadan 
Where: Besh, Level 5

T 971 4 377 2353 
besh.dubai@sheraton.com 
beshdubai.com/offers11

الغــداء يف بيش
اســمح لنــا أن نأخــذك فــي رحلــة إلــى تركيــا بمجــرد دخولــك مــن أبــواب بيش، 

حيــث ندعــوك لالســتمتاع بالغــداء كل يــوم جمعــة. اســتمتع بصحبــة مــن 
تحــب حــول المائــدة حيــث األطباق غيــر المحدودة من اللحوم المشــوية، وأنواع 

الفطائــر التركيــة بطــول 1 متــر والحلويــات التي ســُتجلب إلى مائدتك.

170 درهمــًا إماراتيــًا مــع المشــروبات غيــر الكحوليــة   
220 درهمــًا إماراتيــًا مــع المشــروبات الكحوليــة المعــدة لدينــا  

85 درهمــًا لوجبات األطفال
الزمــان: أيــام الجمعــة مــن الســاعة 1:00 بعــد الظهــر حتــى الســاعة 4:00 عصــرًا   
)غيــر متــاح خــالل شــهر رمضــان(     

المــكان: بيــش، الطابــق الخامــس   
          971 4 377 2353  

besh.dubai@sheraton.com 
beshdubai.com/offers
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الفــرات الصباحيــة للُمبكرين
توقف في ِلنك كافيه لتستمتع بفنجان القهوة التي تحتاجها بشدة 

لتستيقط وتستعد نشاطك ودلل نفسك بفطور صحي بخصم %30 طوال 
موسم الصيف. بدالً من ذلك، يمكن لمن هم في عجلة من أمرهم صباحًا طلب 

األطايب التي يفضلونها. 

خصم %30 على جميع أصناف القائمة   

الزمــان: يوميــًا، مــن 6:00 صباحــًا إلــى 11:00 صباحــًا، طوال الفتــرة من مايو إلى 
أغســطس  30     

هاتــف: ِلنــك كافيــه، الطابق الـ 5

971 4 377 2352  
dining.sheratonmoe@sheraton.com

Early Bird Mornings
Stop by Link Café for a much needed caffeine wakeup call and 
indulge in a healthy breakfast at a 30% discount throughout the 
summer. Alternatively, order your treats to go for those in a hurry 
in the morning. 

30% discount on all menu items

When: Daily, 6:00 AM–11:00 AM, throughout May - August 
Where: Link Café, Level 5

T 971 4 377 2353 
dining.sheratonmoe@sheraton.com 
sheratondubaimalloftheemirates.com
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Fixed Price Wednesdays
Gather your friends and relax in the cooler indoors with unlimited 
select beverages for a set rate of AED 150 and enjoy a further 
50% discount on the total food bill. Relax in this sophisticated 
sports lounge and indulge in snacks and drinks every Wednesday 
throughout the summer. 

AED 150 per person with unlimited select beverages   
and 50% off total food bill

When: Wednesdays, 7:00 PM–11:00 PM, Throughout May - August 
Where: Vantage, Level 5

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

أيام األربعاء بأســعار ثابتة
اجتمــع مــع أصدقائــك لالســترخاء بالداخــل باألجــواء اللطيفــة المنعشــة مــع 

مجموعــة مختــارة غيــر محــدودة مــن المشــروبات مقابــل ســعر ثابــت مــن 
150 درهمــًا إماراتيــًا واســتمتع بخصــم إضافــي 50% علــى فاتــورة الطعــام 

اإلجماليــة. اســتجم فــي هــذه الصالــة الرياضيــة الفاخــرة واســتمتع بمتابعــة 
المباريــات الحيــة، ودلــل نفســك بالوجبــات الخفيفــة والمشــروبات التــي ُتقــدم 

كل أربعــاء طــوال موســم الصيــف. 

150 درهًما إماراتًيا للشــخص الواحد مع مشــروبات مختارة غير 
محــدودة وخصم ٪50 علــى إجمالي فاتورة الطعام

 الزمان: األربعاء ، 7:00 مســاًء - 11:00 مســاًء ، طوال شــهر مايو - أغســطس
المــكان:  فينتــاج، الطابــق الخامس

هاتــف: 2356 377 4 971  
dining.sheratonmoe@sheraton.com 
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Live Football
Gather your group and catch a football game live throughout the 
sports packed season this summer in a sophisticated hideaway 
in the heart of Dubai. Cheer on your team as you enjoy unlimited 
selected beverages throughout the matches and celebrate your 
wins or losses together as a team.

AED 150 per person for unlimited select beverages during 
matches

When: During sports matches, Thursday, June 14 – Sunday, July 8
Where: Vantage, Level 5

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

تغطيــة مباشــرة لكرة القدم
اجمــع مجموعتــك و قــم بمتابعــة لعبــة كــرة القــدم مباشــرة طــوال الموســم 

الرياضــي المزدحــم هــذا الصيــف فــي مــالذ متطــور فــي قلــب دبــي. يمكنــك 
تشــجيع فريقــك أثنــاء االســتمتاع بمشــروبات مختــارة غيــر محــدودة طــوال 

المباريــات واالحتفــال بالفــوز أو الخســارة مًعــا كفريــق واحــد.

150 درهمــًا إماراتيــًا للفرد مقابل كمية غير محدودة من المشــروبات 
المختارة

 الزمــان: أثنــاء المباريــات الرياضيــة، مــن الخميــس 14 يونيو إلــى األحد 8 يوليو
المــكان: فينتــاج، الطابق الخامس

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

vantageloungedubai.com
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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.

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 لالسترخاء بعد التدريبات 
المكثفة في مركز شيراتون للياقة البدنية.

لالســتعالم 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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الوهــج النباتي 
جــّرب العنايــة بالبشــرة علــى أرقــى مســتوى مــع مجموعــة العنايــة بالبشــرة 

النباتيــة الجديــدة مــن إليميــس المتوفــرة فــي منتجــع شــاين ســبا الصحــي، 
والتــي تتخصــص فــي إنتــاج مكونــات العنايــة الطبيعيــة والمســتحضرات 

النباتيــة الخاليــة تمامــًا مــن المكونــات المشــتقة مــن المنتجــات الحيوانيــة. 
حقــق التــوازن مــع الطبيعــة واســتمتع باستشــارة مجانيــة لرعايــة البشــرة 

خاصــة بعالجــات الوجــه والعنايــة بالبشــرة طــوال شــهر مايــو لضمــان 
الحصــول علــى نتائــج مبهــرة. 

احصــل على استشــارة مجانيــة للعناية بالبشــرة

المكان: منتجع شــاين ســبا الصحي، الطابق الـ 24

رقــم الهاتف: 97143772380
03889.spa@sheraton.com

shinespadubai.com/fitness

Vegan Glow
Experience skin care of the highest quality with Elemis’ 
new vegan friendly skincare range available at Shine 
Spa. Specializing in natural caring ingredients and plant 
based botanicals which are 100% free from animal derived 
ingredients. Find your balance with nature and enjoy a 
complimentary skin care consultation for facials throughout 
May to ensure the best match for glowing results. 

Receive a complimentary skin care consultation

When: Throughout May     
Where: Shine Spa, Level 24

T 971 4 377 2380 
03889.spa@sheraton.com 
shinespadubai.com
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Body & Mind Packages
Relax with a 60 minutes massage, day access pass with use of 
spa and fitness facilities including the two rooftop pools plus a 
poolside lunch and soft beverages.

AED 325 with massage, day pass and lunch.  
AED 525 with massage, facial, day pass and lunch.

When: Saturday – Wednesday, until June 30 
Where: Shine Spa, Level 24

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

باقــات عالجات اجلســم والصفاء الذهني
استمتع بتدليك االسترخاء الذي يستغرق 60 دقيقة، وتذكرة الدخول ليوم واحد 

باإلضافة إلى استخدام المنتجع الصحي ومرافق اللياقة البدنية التي تتضمن 
مسبحين على السطح والغداء بجانب حمام السباحة والمشروبات غير  الكحولية.

325 درهمــًا إماراتيــًا مــع التدليــك، وتذكــرة الدخــول، والغــداء.   
525 درهمــًا إماراتيــًا مع التدليك، وعــالج الوجه، وتذكرة الدخول، والغداء.

االزمــان: الســبت - األربعــاء، حتى 30 يونيو
المــكان: منتجــع شــاين ســبا الصحــي، الطابــق الـــ 24     
     

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

shinespadubai.com
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Super Shine    

Pamper yourself during the week to take advantage of special 
rates on select facial and body treatments.  

Select your 60 minute treatment for AED 250:  
Relaxation Massage     
Elemis Skin Specific Facial    
Epicuren Pumpkin Spice Facial   
Massage and Body Scrub    
When: Weekdays, until August 30 
Where: Shine Spa, Level 24

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

شاين الفائق
دلل نفسك خالل األسبوع باالستفادة من األسعار الخاصة على العالجات 

المنتقاة للوجه وللجسم.

اختر عالجًا من 60 دقيقة مقابل 250 درهمًا إماراتيًا:   
تدليك االسترخاء      
عالج إليميس المخصوص لبشرة الوجه    
عالج إبيكورين باليقطين والتوابل للوجه    

تدليك وفرك الجسم 

 الزمان: أيام األســبوع، حتى 30 أغســطس 
المــكان: منتجع شــاين ســبا الصحــي، الطابق الـ 24

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

shinespadubai.com
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Sun and Snow 
Experience the two extremes in one day with the Sun and Snow 
package. Enjoy a relaxed day by the pool under the warm sun 
with a tasty lunch and access to the spa and fitness facilities. 
Late afternoon switch to -4 degrees with fun in the Ski Dubai 
Snow Park. 

AED 250 per person including pool pass, dining credit of 
AED 50 and Ski Dubai Snow Park ticket

When: Daily, May - August
Where: Rooftop, Level 24

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

باقة الشــمس واجلليد 
جــّرب طرفــي النقيــض فــي يــوم واحــد مــع باقــة الشــمس والجليــد فــي فندق 

شــيراتون مــول اإلمــارات. اســتمتع بيــوم هــادئ يبعــث علــى االســترخاء بجانــب 
حمــام الســباحة تحــت أشــعة الشــمس الدافئــة مــع غــداء شــهي وإمكانيــة 

الدخــول إلــى مرافــق المنتجــع الصحــي واللياقــة البدنيــة. تتحــول فتــرة أواخــر 
الظهيــرة إلــى متعــة البــرودة الشــديدة بـــ 4 - درجــات مئويــة فــي ســكي دبــي 

ســنو بارك. 

250 درهمًا إماراتيًا للفرد يشــمل دخول حمام الســباحة، ورصيد 
للطعام والمشــروبات بقيمة 50 درهمًا إماراتيًا وتذكرة لســنو بارك.

الزمــان: يوميــًا، الفترة من مايو - أغســطس
المكان:الســطح، الطابق الـ 24

رقــم الهاتف: 97143772380
03889.spa@sheraton.com
shinespadubai.com/offers



Summer Fun at Special Rates
As a guest of the hotel, avail exclusive rates at Majid Al Futtaim’s 
leisure and entertainment options throughout the city. Take to 
the slopes at Ski Dubai, soar high at IFLY or enjoy incredible 
arcade and gaming adventures at Magic Planet. Please talk to 
our teams for more package information. 

Exclusively priced tickets are available at hotel reception 
and are valid during the dates of stay

ترفيــه ومتعة
ألنك ضيف بالفندق، يحق لك االستفادة من األسعار الحصرية ضمن خيارات 

الترفيه والمتعة التي تقدمها شركة ماجد الفطيم في جميع أنحاء 
المدينة. توجه إلى المنحدرات في سكي دبي، وحّلق عاليًا في آي فالي، أو 
استمتع باآلركيد وألعاب المغامرات في ماجيك بالنيت. ُيرجى التواصل مع 

فرقنا لمعرفة المزيد حول معلومات الباقات. 

تتوفر التذاكر في اســتقبال الفندق وتظل ســارية خالل تواريخ 
اإلقامــة.      

الزمان: التذاكر ســارية خالل فترة اإلقامة بالفندق

20
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Jumeirah Mosque 
Take a tour of Jumeirah Mosque for first-hand insight into 
century old Islamic culture. With awe-inspiring Fatimid design, 
this icon of Arabic culture in Dubai is a must see.

The mosque accepts tours Saturday through  
Thursdays at 10 AM

AED 20 per person with traditional pastries and Arabic coffee, 
free admittance for children under 12 years old

مسجد جمريا
انطلق في جولة استكشافية لمسجد جميرا للتعرف عن كثب على روائع 

الثقافة اإلسالمية العريقة في الدولة، حيث يجسد هذا المسجد المستوحى 
من فنون التصميم الفاطمية الساحرة أيقونة من أيقونات الثقافة اإلسالمية 

في دبي ال غنى عن مشاهدتها.

يستقبل المسجد الجوالت السياحية من السبت إلى الخميس 
الساعة 10 صباحًا

20 درهم للشخص الواحد، مع التشكيلة التقليدية من المعجنات 
والقهوة العربية، دخول مجاني لألطفال دون 12 عاًما



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

Timings may vary during Ramadan.
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مرو 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 الالفتات في المول.

القطارات:  مواعيد 
 مــن الســبت إلــى األربعــاء: 5:30 صباحًا - 12:00 لياًل

 الخميــس: 5:00 صباحــًا - 1:00 لياًل
الجمعــة: 10:00 عصــرا - 1:00 لياًل

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

تخضــع األوقــات للتغييــر خالل شــهر رمضــان المبارك.



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

T 971 4 377 2000 
F 971 4 377 2001 
03889.info@sheraton.com 
sheratonmalloftheemirates.com

Sheraton 
Mall of the Emirates   
Hotel, Dubai
Social Scene

Join us on Facebook for daily updates
 Sheraton Mall of the Emirates Hotel, Dubai

Connect with us through twitter 
@sheratonmoe

 Share with us your pictures in instagram 
@sheratonmoe
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