رمــضـــــــــــان
يف مانداريــن أورينتــال جمــرا ،دبــي

R A M A D AN
at Mandarin Oriental Jumeira, Dubai

احتفــل معنــا بشــهر رمضــان الفضيــل واكتشــف سلســلة مــن العــروض
املتميــزة طيلــة الشــهر الكــرمي ،بــدءًا مــن بوفيــه اإلفطــار الشــهي يف مطعــم
ذا بــاي وقوائــم اإلفطــار االســتثنائية يف مطعمــي نتســو وتاشــكا ،وصــوال ً إىل
الســحور الفاخــر يف نــور الوجن وبرامــج الصحــة والعافيــة املتكاملــة يف الســبا،
ميثــل فنــدق مانداريــن أورينتــال جمــرا ،دبــي اخليــار املثــايل لعيــش أجــواء
الشــهر الكــرمي بصحبــة أســرتك وأصدقائــك.

Celebrate Ramadan with us and discover an array of offerings throughout the
holy month. From Iftar buffets and set menus with a twist, to glamourous
Suhoor and mindful wellness programmes, Mandarin Oriental Jumeira, Dubai
is the ideal choice to cherish the spirit of the month with family and friends.

إفطار على مقربة من الشاطئ يف مطعم ذا باي

A beachside Iftar at The Bay
اســتمتع بإفطــار مميــز يف مطعــم ذا بــاي مــع أجــواء ســاحرة وإطــاالت جميلــة علــى البحــر .تــذوق جمموعة
متنوعــة مــن األطبــاق العربيــة والعامليــة يف البوفيــه الفاخــر ،واخــر مــن تشــكيلة واســعة مــن الســلطات
الطازجــة وجمموعــة مــن األطبــاق الرئيســية الشــهية والتــي تتضمــن املأكــوالت البحريــة ،واللحــوم
املتبلــة ،باإلضافــة إىل أصنــاف احللويــات اللذيــذة التــي تُرضــي جميــع األذواق.

This Ramadan, break your fast while enjoying a scenic view of the Arabian Gulf at our beachside
brasserie, The Bay. Celebrate the holy month with an assortment of appetising dishes in a buffet
setting and choose from a variety of fresh salads, a range of flavourful mains including seafood and
spiced meats, and delectable gourmet desserts.

السعر:

 280درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد
شامل للمشروبات الرمضانية

التوقيت:

من الغروب وحتى  8مسا ًء
للحجز ،يُرجى االتصال على 04 777 2233
أو راسلنا على modub-thebay@mohg.com

AED 280 per person,

Price:

including Ramadan beverages
Sunset until 8pm
For reservations, please call 04 777 2233
or email modub-thebay@mohg.com

Time:

إفطار بلمسة برتغالية يف مطعم تاشكا

Iftar with a Portuguese twist at Tasca
تنــاول إفطــار رمضــاين فريــد مــن نوعــه بلمســةٍ برتغاليــة يف مطعــم تاشــكا حتــت إشــراف الشــيف الشــهري
َّ  اكتشــف أطبــاق لذيــذة ُم.جوزيــه أفيليــش
حضــرة مــن أشــهى املكونــات الطازجــة وأنــت تســتمتع بأجــواء
ِ
 تتوفــر.مباشــرة خالبــة علــى ميــاه اخلليــج العربــي الزرقــاء أو علــى أفــق دبــي الســاحر
دافئــة مــع إطــاالت
.أيضــً قائمــة طعــام حســب الطلــب

Indulge in a one-of-a-kind Portuguese Iftar at Tasca by José Avillez. Enjoy uninterrupted views of
the blue waters of the Arabian Gulf and Dubai’s iconic skyline as we serve a hearty, multicourse Iftar
menu in a traditional Portuguese sharing style. Discover succulent flavours of dishes made with the
freshest ingredients and unique Ramadan-inspired mocktails to accompany your meal, as you break
your fast in this eclectic environment. An à la carte menu will also be available.

Price:

AED 265 per person,
including soft drinks and mocktails

Time:

Sunset until 8pm
For reservations, please call 04 777 2231
or email modub-tasca@mohg.com

 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد265

:السعر

شاملة املشروبات الغازية واملوكتيالت
 مسا ًء8 من الغروب وحتى
04 777 2231  يُرجى االتصال على،للحجز
modub-tasca@mohg.com أو راسلنا على

:التوقيت

إفطار على طريقة الواراياكي يف مطعم نتسو

Dubai’s only Warayaki-style Iftar at Netsu
 مــع قائمــة طعــام رمضانيــة جــرى،عشــاق املطبــخ اليابــاين علــى موعــد مــع إفطــار مميــز يف مطعــم نتســو
 جمموعــة خمتــارة مــن أشــهى األطبــاق.حتضريهــا بأســلوب الطهــي التقليــدي املعــروف بإســم الواراياكــي
. تتوفــر أيضــً قائمــة طعــام حســب الطلــب.واملشــروبات املنعشــة يف انتظــارك

Experience a unique Iftar at Netsu and discover a Japanese-themed Ramadan menu, cooked in style
on Dubai’s only Warayaki grill. Enjoy a taste of Chef Ross Shonhan’s Japanese creations for a dining
experience like no other. A selection of hand-crafted Ramadan-inspired mocktails will be served for
the perfect pairing with your meal. An à la carte menu will also be available.

Price:

AED 265 per person,
including Ramadan mocktails

Time:

Sunset until 8pm
For reservations, please call 04 777 2232
or email modub-netsu@mohg.com

 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد265

:السعر

شامل املوكتيالت الرمضانية
 مسا ًء8 من الغروب وحتى
04 777 2232  يُرجى االتصال على،للحجز
modub-netsu@mohg.com أو راسلنا على

:التوقيت

سحور فاخر يف نور الوجن

A glamorous Suhoor at Noor Lounge
اســتمتع بتجربــة ســحور شــهية مســتوحاة مــن مذاقــات عربيــة ومغربيــة متنوعــة يف نــور الوجن خــال
شــهر رمضــان الكــرمي .تكتمــل فخامــة قائمــة الســحور بألــذ أصنــاف احللويــات التقليديــة ،وجمموعــة
مــن مشــروبات املوكتيــل املنعشــة ،وأنــواع الشــاي والقهــوة الفاخــرة ضمــن أجــواء أنيقــة باعثــة علــى
بصحبــة األســرة واألصدقــاء.
االســرخاء؛ ممــا يجعــل نــور الوجن املــكان املثــايل لقضــاء أمســية هادئــة ُ

Delight your taste buds with a selection of Moroccan and Arabian-inspired creations at Noor Lounge,
with a special Suhoor experience for the month of Ramadan. The menu will be complemented with
traditional Arabic desserts and an array of refreshing mocktails, fine teas, and coffee. The relaxed
and stylish atmosphere makes it the ideal location for a quiet evening catch-up with family and
friends.

السعر:

قائمة الطعام حسب الطلب

التوقيت:

من  6.30مسا ًء وحتى  2صباحًا

À la carte

Price:

6.30pm until 2am

Time:

للحجز ،يُرجى االتصال على 04 777 2223

For reservations, please call 04 777 2223

أو راسلنا على modub-restaurants@mohg.com

or email modub-restaurants@mohg.com

جدد حيويتك يف رمضان

Ramadan Reset at The Spa
ـدد حيويتــك واســتعد نشــاطك الذهنــي والبــدين مــع هــذا الربنامــج الفريــد للصحــة والعافيــة .ابــدأ بتماريــن
جـ ِّ
الربانايامــا املفيــدة للتحكــم يف التنفــس قبــل أن تستســلم لنــوم عميــق مــع عــاج  Sleep Supportالداعــم
ُجــددة للنشــاط باإلضافــة إىل االستشــارات
للنــوم .جــ ِّرب جلســات التأمــل املوجهــة ،ومتاريــن اليوجــا امل ِّ
الغذائيــة ،وقائمــة إفطــار حصريــة مكونــة مــن أطبــاق نباتيــة ،لتنعــم بتجربــة مثاليــة لتجديــد احليويــة
يف هــذا الشــهر الكــرمي .ميكنــك متديــد الربنامــج ملــدة ثالثــة أيــام لتحصــل علــى نتائــج أفضــل مــع عالجــات
ـددة للنشــاط تضعــك يف حالــة مــن االســرخاء والراحــة الفوريــة.
يوميــة ُمجـ ِّ
This Ramadan, reset and restore your emotional balance with this unique wellness programme.
Start with nurturing Pranayama breath control practice before drifting into a restful Sleep Support
treatment. Experience guided meditations, restorative yoga exercises along with nutritional
consultations, and a nourishing plant-based Iftar menu, offering the perfect reset during the holy
month. Embark on the three-day programme option to enjoy deeply revitalising therapies that will
bring you into a state of immediate relaxation and repair.

السعر:
التوقيت:

برنامج ليوم واحد  1,750 -درهمًا إماراتيًا

1-day programme – AED 1,750

برنامج لـ  3أيام  3,500 -درهمًا إماراتيًا

3-day programme – AED 3,500

يوميًا
للحجز ،يُرجى االتصال على 04 777 2243
أو راسلنا على الربيد اإللكرتوين modub-spa@mohg.com

Daily
For reservations, please call 04 777 2243
or email modub-spa@mohg.com

Price:
Time:

حافظ على نشاطك خالل شهر رمضان

Stay active during Ramadan
حقــق أقصــى اســتفادة مــن مركــز اللياقــة البدنيــة احلائــز علــى جوائــز عديــدة ،وحافــظ علــى لياقتــك مــن
خــال التــدرب يف مرافقنــا املتطــورة التــي تشــمل أجهــزة للتماريــن امل ِّ
ُنشــطة للقلــب ،والتماريــن املُعـ ِّززة
للقــوة واملرونــة .أو احجــز جلســة تدريــب شــخصية لتســتمتع بتجربــة أكــر مالءمــة لطلباتــك ،لتبقــى علــى
املضمــار الصحيــح ولرتكــز علــى أهدافــك.

This Ramadan, make the most of our award-winning Fitness Centre and stay in shape with state of
the art facilities including cardiovascular, strength and flexibility equipment. Alternatively, book a
personal training session for a more personalised fitness experience that will keep you on track and
focused on your goals.

ملزيد من املعلومات أو حلجز جلسة التدريب الشخصية
اخلاصة بك ،يرجى اإلتصال على 04 777 2222

For more information or to book your personal training
session, please call 04 777 2222

Jumeirah Beach Road, Jumeira 1, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 62092, Telephone +971 4 777 2222
mandarinoriental.com/dubai

