


 

ف فندق جمريا يف اأبراج االحتاد بدعوة العائالت الكرمية  يت�شرَّ

والأ�ضدقاء وزمالء العمل للم�ضاركة يف الأم�ضيات والليايل الرم�ضانية 

الرائعة �ضمن اجواء مليئة باملحبة والربكة، والتلّذذ باأ�ضهى املاأكولت 

الفخمة وامل�ضروبات الرم�ضانية املنع�ضة. �ضواًء توّد م�ضاركة اأجمل 

اللحظات مع من حتب، اأو الرتتيب للقاءات تنال اإعجاب الآخرين، اأو 

دعوة اأكرب عدد من زمالء العمل، فكل جتربة تختارها �ضُتنع�ش حا�ضة 

الذوق لديك من خالل ال�ضتمتاع بت�ضكيلة وا�ضعة من املاأكولت العربية 

وامل�ضروبات الرم�ضانية �ضمن الأجواء ال�ضاحرة التي حتيط بك من كل 

جانب.

طوال هذا ال�ضهر الكرمي، ا�ضتمتع مبوائد الإفطار وال�ضحور مع خيارات 

ذ باأ�ضهى اأطايب املاأكولت يف  كثرية ومتنوعة من مواقع الطهي. تلذَّ

روز ووتر، و�ضارك الآخرين فرحة هذا ال�ضهر يف موقع ليايل الربكة، اأو 

ا�ضتمتع بتناول الطعام �ضمن الأجواء الفخمة يف قاعة ميزون.

ميكن لل�ضيوف الكرام ال�ضتمتاع يوميًا بتناول ال�ضحور يف اللوبي لوجن من 

خالل قائمة طويلة خم�ض�ضة لل�ضحور ت�ضم اأ�ضهى املاأكولت.
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 انعم بتجربة ليايل الربكة

�ضمن اأجواء �ضاحرة





الإفطار يف مطعم روز ووتر

يقع هذا املطعم يف الطابق الثاين من بوديوم الفندق، ويتميز ب�ضحر الأ�ضالة العربية. 

ذ بتناول ت�ضكيلة فخمة  مع بداية هذا ال�ضهر الكرمي، وعند حلول اأوقات الغروب، تلذَّ

من املاأكولت العربية التقليدية، وامل�ضاوي ال�ضهية واملاأكولت البحرية الطازجة 

وامل�ضروبات الرم�ضانية املنع�ضة، وا�ضتمتع بق�ضاء اأجمل اللحظات برفقة العائلة. 

طابق البوديوم الثاين  املوقع: 

ح�ضب مواعيد الإفطار  الوقت: 

185 درهم* لل�ضخ�ش  ل�ضعر:  ا

مزايا حاملي بطاقات �ضرييو�ش: 220 نقطة ا�ضتبدال**

*الأ�ضعار تخ�ضع اإىل اأجور خدمة مقدارها 10%، ور�ضوم �ضياحية %6
**تطّبق ال�ضروط والأحكام

*الأ�ضعار تخ�ضع اإىل اأجور خدمة مقدارها 10%، ور�ضوم �ضياحية %6
**تطّبق ال�ضروط والأحكام





الإفطار يف موقع ليايل الربكة

بة  اخترب متعة الأجواء الرم�ضانية برفقة الأ�ضدقاء والعائلة �ضمن الأجواء اخلالَّ

م ل�ضيوفه الكرام بوفيه ي�ضم  والت�ضاميم الفخمة ملوقع ليايل الربكة، والذي يقدِّ

 اأ�ضهى اأ�ضناف املاأكولت ال�ضرقية، بالإ�ضافة اإىل حمطات الطهي املبا�ضرة.

ذ بامل�ضاوي واملاأكولت البحرية و ال�ضاج التقليدي  انعم ب�ضحر الذوق من خالل التلذُّ

وامل�ضروبات التي ل تكاد حتلو دونها املوائد الرم�ضانية. �ضتتمتع اأي�ضًا باأحلان العود 

اجلميلة خالل هذا الفطار ال�ضاحر.

طابق البوديوم الرابع  املوقع: 

ح�ضب مواعيد الإفطار  الوقت: 

185 درهم* لل�ضخ�ش ال�ضعر: 

مزايا حاملي بطاقات �ضرييو�ش: 220 نقطة ا�ضتبدال**

*الأ�ضعار تخ�ضع اإىل اأجور خدمة مقدارها 10%، ور�ضوم �ضياحية %6
**تطّبق ال�ضروط والأحكام





*الأ�ضعار تخ�ضع اإىل اأجور خدمة مقدارها 10%، ور�ضوم �ضياحية %6
*ميكن تقدمي خدمات ترفيهية ا�ضافية عند الطلب

الإفطار يف قاعة ميزون

عانق الروح احلقيقية لرم�ضان عند كل مائدة اإفطار �ضمن اأجواء كرم ال�ضيافة يف 

قاعة ميزون. تعد هذه  القاعة املكان املثايل ل�ضتيعاب اأكرب عدد من ال�ضيوف، اإذ 

تت�ضع لنحو 1000 �ضيف. مع قدوم هذا ال�ضهر الف�ضيل، الذي يعّم فيه ال�ضالم وتزداد 

فيه اخلريات والربكة، تلّذذ مع اأحبائك اأو اأ�ضدقائك اأو �ضركائك يف العمل باأطايب 

املاأكولت الأ�ضيلة التي ت�ضتهر بها دول املنطقة.

طابق البوديوم الرابع  املوقع: 

ح�ضب مواعيد الإفطار  الوقت: 

185 درهم* لل�ضخ�ش ال�ضعر: 





ال�ضحور يف اللوبي لوجن

ف على جمال التقاليد القدمية يف اأوقات  انعم بتجارب ل ُتن�ضى مع عائلتك وتعرَّ

ال�ضحور. اخترب متعة امل�ضاركة مع قائمة املاأكولت املختارة التي ت�ضم اأ�ضهى اأطايب 

الطعام وامل�ضروبات الرم�ضانية اللذيذة.

طابق البوديوم الثالث  املوقع: 

9 م�ضاًء حتى 3 بعد منت�ضف الليل الوقت: 







الع�ضاء املغرب الع�ضر الظهر ال�ضروق الفجر ام�ضاك ال�ضهر اليوم هجري

8:49 7:19 3:58 12:31 5:39 4:19 4:09 يوليو 9 الثالثاء 1

8:48 7:18 3:58 12:31 5:40 4:20 4:10 يوليو 10 الأربعاء 2

8:48 7:18 3:58 12:31 5:40 4:20 4:10 يوليو 11 اخلمي�ش 3

8:48 7:18 3:58 12:31 5:41 4:21 4:11 يوليو 12 اجلمعة 4

8:48 7:18 3:59 12:32 5:41 4:21 4:11 يوليو 13 ال�ضبت 5

8:48 7:18 3:59 12:33 5:42 4:22 4:12 يوليو 14 الأحد 6

8:48 7:18 4:00 12:33 5:42 4:22 4:12 يوليو 15 الثنني 7

8:47 7:17 4:00 12:33 5:43 4:23 4:13 يوليو 16 الثالثاء 8

8:47 7:17 4:00 12:33 5:43 4:23 4:13 يوليو 17 الأربعاء 9

8:47 7:17 4:00 12:33 5:44 4:24 4:14 يوليو 18 اخلمي�ش 10

8:46 7:16 4:00 12:33 5:44 4:24 4:14 يوليو 19 اجلمعة 11

8:46 7:16 4:00 12:33 5:45 4:25 4:15 يوليو 20 ال�ضبت 12

8:45 7:15 4:00 12:33 5:45 4:25 4:15 يوليو 21 الأحد 13

8:44 7:14 4:00 12:33 5:46 4:26 4:16 يوليو 22 الثنني 14

8:44 7:14 4:00 12:33 5:47 4:27 4:17 يوليو 23 الثالثاء 15

8:43 7:13 4:00 12:33 5:47 4:27 4:17 يوليو 24 الأربعاء 16

8:43 7:13 4:00 12:34 5:47 4:27 4:17 يوليو 25 اخلمي�ش 17

8:43 7:13 4:00 12:34 5:48 4:28 4:18 يوليو 26 اجلمعة 18

8:43 7:13 4:00 12:34 5:48 4:28 4:18 يوليو 27 ال�ضبت 19

8:42 7:12 4:00 12:34 5:48 4:28 4:18 يوليو 28 الأحد 20

8:42 7:12 4:00 12:34 5:49 4:29 4:19 يوليو 29 الثنني 21

8:41 7:11 4:00 12:34 5:49 4:29 4:19 يوليو 30 الثالثاء 22

8:41 7:11 4:00 12:34 5:50 4:30 4:20 يوليو 31 الأربعاء 23

8:40 7:10 4:00 12:34 5:50 4:30 4:20 اأغ�ضط�ش 1 اخلمي�ش 24

8:39 7:09 4:00 12:34 5:50 4:30 4:20 اأغ�ضط�ش 2 اجلمعة 25

8:39 7:09 4:01 12:34 5:51 4:31 4:21 اأغ�ضط�ش 3 ال�ضبت 26

8:38 7:08 4:01 12:33 5:51 4:31 4:21 اأغ�ضط�ش 4 الأحد 27

8:37 7:07 4:01 12:33 5:52 4:32 4:22 اأغ�ضط�ش 5 الثنني 28

8:37 7:07 4:02 12:33 5:52 4:32 4:22 اأغ�ضط�ش 6 الثالثاء 29

8:36 7:06 4:02 12:33 5:53 4:33 4:23 اأغ�ضط�ش 7 الأربعاء 30
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لال�ضتف�ضارات واحلجوزات، يرجى الت�ضال على 

هاتف: 5666 811 2 971+

 اأو التوا�ضل عرب الربيد الإلكرتوين: 

JADrestaurants@jumeirah.com

 www.jumeirah.com :اأو زيارة املوقع


