C I T Y S E A S O N S H OT EL S.C OM
A Member of City Seasons Group of Hotels

RESTAU R AN TS

المطاعم

With great restaurants on the premises, you don’t
need to venture far from the hotel for a good meal.
The menus have been designed with the international
traveler in mind as well as for families with children.

بوجـود مطاعم كبيــرة في داخل الفندق فانتم لستم
 وقـد.بحاجة للبحث بعيدًا لتنـاول وجبـة طعـام جيدة
تـم تصميـم قوائـم الطعــام فيهــا بشكــل يــرضـي
.المسافــر الفــرد كمـا األسـرة مع أطفال

NEW SEASON
New Season is the hotel’s All-Day dining restaurant.
Located on the ground floor, it serves a buffet of
international dishes from Asian to Arabic with
separate sections for appetizers and salads, main
courses, grills and desserts. The shaded outdoor
terrace is perfect for al fresco dining, weather
permitting. Theme Nights take place regularly to
offer barbecued specialties and grills.
Open daily for Breakfast, Lunch and Dinner.

AL NAKHEEL
LOBBY LOUNGE
Located in the heart of the chic lobby inside an
amazing sky-lit atrium, Al Nakheel is the perfect
venue for an informal meeting or for a get- together
with friends. Freshly brewed coffee and tea, a
selection of cakes and pastries and a variety of light
snacks are served all day long.

MEETING
I N DUB A I

نيو سيزن
.نيو سيزن هو قاعة طعام الفندق ويفتح طوال اليوم
 ويقدم بوفيه من األطباق،يقع في الطابق األرضي
العالمية واآلسيوية والعربية مع أقسام منفصلة من
 والمشاوي،المقبالت والسلطات واألطباق الرئيسية
 الشرفة الخارجية هي المكان المثالي لتناول.والحلويات
.العشاء في الهواء الطلق في حال كان الطقس مناسبًا
تقدم أصناف
ّ وفي األمسيات تقام حفالت الشواء حيث
.المشاوي الشهية
.يفتح يوميًا للفطور والغداء والعشاء

ردهـــــــــة
وإستراحة النخيل
ردهة النخيل هو المكان المثالي لعقد أي اجتماع أو لقاء
. يقع في قلب الردهة الداخلية األنيقة. مع األصدقاء
 والكعك،ويقدم طوال اليوم القهوة الطازجة والشاي
.والحلويات ومجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة
. ساعة يوميًا24 يفتح

Open 24 hours a day.
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سيتي سيزنز
دبــــي
ّ

CITY SEASONS
DUBAI
Centrally located close to Dubai International Airport,
the hotel offers quick access to Dubai’s Convention and
Exhibition Centre, world famous shopping malls, golf
courses, tourist attractions and pristine beaches.

ّ
ً ال سه
ً دبي الدولي وصو
ال
يوفر موقع الفندق القريب من مطار
ّ
 ولمراكز التسوّ ق،دبي
وسريعًا لمركز المعارض والمؤتمرات في
ّ
 كما لمالعب الغولـف والمـعـالـم السياحيـة الجذابـة،العالميـة
.والشواطئ الخالبة

City Seasons Hotel Dubai features 180 luxurious well
appointed rooms and suites, a VIP lounge, two restaurants
and a Coffee Lounge, Meeting & Conference facilities.
24-hour Room Service, high speed Internet and the Business
Center are added benefits for the business traveler.

 غرفـة وجنـاح وصالـة180 يضـم فندق سيتي سيزنـز دبــي
ّ
، باإلضافـة الى مطـعـمـين ومـقـهى،لكبار الشــخصيــات
ّ
ويقدم خدمة للغرف
،مجهزة للمحاضرات
وصالــة إجتماعات
ّ
 كما يمكن لرجال األعمال اإلستفادة من مركز، ساعة24 طوال
ّ
.المجهز بخدمة األنترنت السريعة
األعمال

The Hotel rooftop boasts an outdoor temperature controlled
swimming pool, a Jacuzzi and sundeck. Other offerings are
the fully equipped Health Club, the Spa, a Beauty Salon,
Gift Shop and Concierge Service.

MEETINGS
& EVENTS
Whether you are organising a small company meeting or
a larger reception, City Seasons Dubai offers a range of
conference and banquet facilities that adequately cater to
up to 200 guests.
Luxuriously appointed and inter-connecting meeting rooms
offer state-of-the-art equipment and flexible arrangement
which make them equally suitable for small or large groups.
The elegant ballroom with its many set-up options is
perfectly designed to accommodate corporate events or
social gatherings.
Menus can be customized to fit all occasions and budgets.
Standard equipment includes:
•

LED projector

•

Whiteboards and flipcharts

•

DVD/CD/video

•

WIFI internet connection

•

Microphones

•

Video conference - upon request

•

Stage and podium

CS_banquette_brochure_Dubai_v04Mar18.indd 2

ّ
التحكم بحرارة
يتباهى سطح الفندق بحوض للسباحة يمكن
 باإلضافة الى تسهيالت.مياهه مع جاكوزي وحمام شمسي
 وصالون، أخرى كنادي رياضي ومنتجع مجهزين تجهيزا كامال
. ومحالت للهدايا،للتجميل

اإلجتماعات و المؤتمرات

MEETING ROOMS
Theatre

Room

Classroom

U-Shape

Boardroom

Gala Dinner

Cocktail Reception

Area m2

Port Saeed 1

65.21

NA

NA

NA

15

NA

NA

Port Saeed 2

45.81

NA

NA

NA

12

NA

NA

Al Maktoum 1

88.53

50

30

30

30

40

40

Al Maktoum 2

85.95

50

20

20

20

30

30

Al Maktoum 1 & 2

174.48

120

50

40

NA

120

80

VIP Lounge

30.59

NA

NA

NA

10

NA

NA

Al Nawras

88.58

60

20

25

30

40

60

سواء رغبتم تنظيم اجتماع لشركة صغيرة أو حفل استقبال
ّ
يوفر فندق سيتي سيزنز دبي مجموعة من مرافق
،كبير
 ضيف200 المؤتمرات والوالئم يمكنها ان تستوعب لغاية
.بشكل واف
تؤمن قاعات اإلجتماعات الفخمة المتخصصة والمترابطة
أحدث المعدات وترتيبات مرنة تجعلها تناسب مجموعات
.صغيرة وكبيرة
صممت قاعة الحفالت األنيقة بصورة متقنة وتم تجهيزها
بمجموعة خيارات لتستوعب تجمعات الشركات أو المناسبات
.االجتماعية
اما قوائم الطعام فيمكن تخصيصها بشكل يناسب جميع
.المناسبات والميزانيات
التجهيزات النموذجية تتضمن
LED •كاشف ضوئي
•شاشات عرض بيضاء وأوراق متصفحة
CD  و سي ديDVD •قارئ أفالم دي في دي
•إنترنت السلكي

CONTACTS
P.O. Box 182002, Dubai, United Arab Emirates
T +971 4 294 2777 F +971 4 294 2888
E info.dubaihotel@cityseasonshotels.com

•مكبرات صوتية
 على الطلب-•المؤتمر من خالل الفيديو
•مسرح ومنصة
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