


TAKE TIME TO REFLECT  
THIS RAMADAN

استمتع بأوقات للتأمل 
في رمضان 

رمضان ھو موسم للتأمل وشكر الِنعم والتواصل مع األحبة وأفضل األماكن لالحتفال بھذا الشھر 

ابتكرنا مجموعة من العروض الحصریة التي تجسد  الفضیل ھي فنادق فور سیزونز دبي. لقد 

الروح الحقیقیة لھذا الشھر الممیز من العام. 

الشھر في منتجع فور سیزونز دبي على  الغرف على مدار ھذا  الخاصة على  استفد من أسعارنا 

تجارب  مع  باالسترخاء  انعم  ثم  العالمي،  المالي  دبي  مركز  فور سیزونز  وفندق  الجمیرا  شاطئ 

إفطار  ببوفیھ  لالستمتاع  واألھل  األصدقاء  حولك  من  اجمع  سبا.  بیرل  ذا  في  والدالل  العافیة 

الظھیرة  أو تلذذ بتجربة شاي  الرائعة في مطعم سوق،  تقلیدي نقدمه لك في خیمة األرابیسك 

في بینروز الونج أو صالون الشاي. كُن نجماً متألقاً في قاعة دانة واقطف ثمار عالقاتك الطیبة مع 

زمالء وشركاء العمل حول مائدة إفطار جماعیة، أو اجتمع باألھل وتواصل مع األصدقاء لالحتفال 

رووم. مونوغرام  صالة  في  أجواء عصریة  في  أو سحور  إفطار  بولیمة  لالستمتاع  الفضیل  بالشھر 

اإلطالالت الجمیلة من الفندق والوجبات الفاخرة وقت الغروب تجعلك تستمتع بمائدة إفطار مثالیة

Ramadan is a season of reflection and where better to celebrate 

the Holy Month than at Four Seasons Hotels Dubai. We’ve devised 

a host of exclusive offers that embody the true spirit of the special 

occasion. 

Take advantage of our special room rate throughout the month 

at both Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach and Four 

Seasons Hotel DIFC, then relax and unwind with spoiling moments 

at The Pearl Spa. Gather friends and family for a traditional Iftar 

buffet served in our stunning Arabesque Tent at SUQ, or savour 

IFTARnoon Tea at Penrose Lounge or Shai Salon. Be the belle of 

the Dana Ballroom and break the Ramadan fast exclusively, perfect 

for large corporate groups looking to celebrate together, or gather 

friends, family or colleagues to celebrate the Holy Month with a 

feast in our stylish Monogram Room.

Our beautiful surroundings and lavish sundown meals make the 

perfect way to break your fast.



A SPECIAL STAY FOR RAMADAN
إقامة ممیزة خالل شهر رمضان 

المزایا

•       إفطار أو سحور لذیذة لشخصین كبار یومیاً 

•       مستحضرات ترطیب یومیاً 

•       غرف فخمة تشمل إمكانیة ترقیتھا إلى فئة أعلى

كر دخول مجانیة إلى دبي باركس آند ریزورتس •       تذا

•       خصم 20% على جمیع المأكوالت والمشروبات

•       خصم 20% على عالجات السبا 

المطلقة  والفخامة  بالراحة  تتمیز  ھادئة  أجواء  في  بإقامة  استمتع  الفضیل،  رمضان  خالل شھر 

في منتجع فور سیزونز دبي على شاطئ جمیرا. قبل طلوع الفجر، تلذذ بمائدة سحور فاخرة في 

مطعم سوق، حیث سیأخذك طھاتنا في رحلة طھي ملیئة بالنكھات الشھیة، إذ سیحضرون لك 

واالنتعاش  باالسترخاء  انعم  النھار،  فترة  طیلة  اللذیذة.  العالمیة  األطباق  من  متنوعة  مجموعة 

حیث  سبا،  بیرل  ذا  في  نفسك  دلل  أو  الغناء  الحدائق  في  تنزه  أو  الشاطئ،  أو  المسبح  بجوار 

التجارب العالجیة الممیزة التي تتواصل من خاللھا بتقالید دبي، والتي یتم فیھا استخدام زیت 

المطاعم  بالفعل مع مجموعة من  تجربة ممیزة  إفطار  أمسیة  كل  اجعل  اإلبل.  وحلیب  العود 

في  المتوسط  البحر  منطقة  بھ  تشتھر  بمزیج  تلذذ  المنتجع.  في  والمتنوعة  الفریدة  العالمیة 

أنواع  أفضل  یقدم  الذي  إلى مطعم سوق  ارجع  أو  العلوي  السطح  في  النابضة  میركوري  ردھة 

تكتمل  والتي  الفخمة،  واألجنحة  الغرف  إحدى  في  والھدوء  بالراحة  انعم  المدینة.  في  المقبالت 

العام.  من  الممیز  الوقت  بھذا  الخاصة  الفاخرة  الترطیب  ومستحضرات  العصریة  بالمرافق 

This Holy Month of Ramadan, enjoy a peaceful stay in the comfort 

of pure luxury at Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach. 

Before dawn, rise to a delicious Suhoor at SUQ where our chefs will 

take your tastebuds on a culinary journey, as they cook up a range 

of delicious international cuisine.  Throughout the day, relax and 

recline by the pool or beach, stroll through the lush green gardens 

or spoil yourself at The Pearl Spa, where signature treatments 

connect to Dubai traditions, incorporating oud oil and camel milk. 

To make each evening Iftar truly special, the Resort is a world class 

dining destination featuring a variety of unique restaurants. Savor 

Mediterranean blends at our dynamic rooftop Mercury Lounge 

or return to SUQ which houses the best mezze selection in town.  

Retire each day in the warm comfort and tranquility of your luxury 

accommodation, complete with surprise turndown amenities for 

this superior time of the year. 

AT FOUR SEASONS RESORT DUBAI AT JUMEIRAH BEACH 

في منتجع فور سیزونز دبي على شاطئ جمیرا 

BENEFITS 

• A delicious daily Iftar or Suhoor for up to two adults

• Daily turndown amenities 

• Luxury accommodation including a one step upgrade from 

the room originally booked 

• Complimentary Tickets to Dubai Parks and Resorts

• 20% discount on all food and beverage charges 

• 20% discount on spa treatments



فور  فندق  في  المدینة  بقلب  العصریة  الراقیة  بالفخامة  استمتع  الفضیل،  رمضان  شھر  خالل 

سیزونز مركز دبي المالي العالمي. خالل وقت النھار، استكشف جمیع وجھات الجذب الرئیسیة 

من  دقائق   10 یبعد سوى  ال  والذي  الشھیر  مول  دبي  في  بالتسوق  استمتع  أو  القریبة  دبي  في 

الفندق. وبدًال عن ذلك، یمكنك االسترخاء في الفندق بجوار المسبح الفرید ذو السیاج الزجاجي أو 

تدلیل نفسك بعالجات فاخرة في ذا سبا، حیث تتمتع الغرف العالجیة الخمس بإطالالت عصریة 

ساحرة على أفق المدینة أو حدیقة زعبیل أو برج خلیفة. اجعل كل أمسیة إفطار مناسبة ممیزة 

مع تجارب الطعام الراقیة في مطعم مینا براسیري العصري والنابض بالحیاة، حیث یتم تقدیم 

قائمة طعام للمشاركة من أربعة أصناف مع غروب الشمس. وكخیار بدیل، یمكنك االستمتاع 

بتشكیلة لذیذة من المأكوالت الخفیفة والحلویات الفاخرة من خالل تجربة شاي ما بعد اإلفطار 

في بینروز الونج. اختتم كل یوم بالراحة والنعیم في إحدى الغرف واألجنحة الفخمة، والتي تكتمل 

العام.  من  الممیز  الوقت  بھذا  الخاصة  الفاخرة  الترطیب  ومستحضرات  العصریة  بالمرافق 

This Holy Month of Ramadan, enjoy a slick, sophisticated luxury 

in the heart of the city at Four Seasons Hotel Dubai International 

Financial Centre. Throughout the day, explore the city with all of 

Dubai’s main attractions on your doorstep or enjoy shopping in the 

infamous Dubai Mall which is just 10 minutes away. Alternatively, 

relax at the Hotel by the unique glass pool or spoil yourself to 

treatments at The Spa, where all five treatment rooms boast 

beautiful urban views of the skyline, Zabeel park or Burj Khalifa. 

Make each evening Iftar special, with an elevated dining experience 

in our modern and lively MINA Brasserie, where a delicious four 

course sharing menu at sunset will be served. Alternatively, feast on 

delicious savoury and sweet treats with over our new IFTARnoon 

Tea at Penrose Lounge. End each day in the bliss comfort of your 

upgraded luxury accommodation, complete with surprise turndown 

amenities for this special time of the year. 

BENEFITS 

• A delicious daily Iftar for up to two adults

• Daily turndown amenities 

• Luxury accommodation including a one step upgrade from 

the room originally booked 

• Complimentary Tickets to Dubai Parks and Resorts

• 20% discount on all food and beverage charges 

• 20% discount on spa treatments

A CITY STAY FOR RAMADAN
إقامة في المدینة خالل شهر رمضان 

FOUR SEASONS HOTEL DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE

فندق فور سیزونز مركز دبي المالي العالمي 

المزایا

•       إفطار لذیذ لشخصین كبار یومیاً 

•       مستحضرات ترطیب یومیاً 

•       غرف فخمة تشمل إمكانیة ترقیتھا إلى فئة أعلى

كر دخول مجانیة إلى دبي باركس آند ریزورتس •       تذا

•       خصم 20% على جمیع المأكوالت والمشروبات

•       خصم 20% على عالجات السبا 



SAVOUR IFTAR AT SUQ
تلّذذ بإفطار فاخر في سوق 

لالستمتاع بمائدة إفطار بأسلوب مختلف، تفضل إلى مطعم وخیمة سوق، حیث یمكنك اختیار ما 

تشتهيه من األطباق العربیة التقلیدیة إلى جانب إبداعات الطھي العالمیة من بوفيه الطعام الفاخر 

ومحطات الطھي المباشر. أبرز األطباق تشمل قوزي لحم الخروف والعرایس وصیدیة سمك باس 

البحر، فضًال عن تشكیلة منوعة من الكفتة بالجبنة والفطر والفستق والباذنجان من أجل إضفاء 

كثر ابتكاراً، فإن الشیف یحیى المتخصص بالسوشي  لمسة عصریة. أما إذا كنت تتوق إلى شيء أ

على الطریقة العربیة سوف ُیدھشك بإبداعاته، أو یمكنك االستمتاع بمذاق ما لدینا من خیارات 

لذیذة من السوشي والساشیمي ومحطة الباستا واألطباق الھندیة أو حتى محطة المشاوي الشھیة. 

احرص على أن تتلذذ بمذاق الحلویات الفاخرة، واختر من بین 18 نوعاً من اآلیس كریم الممیز لدینا 

التركیة. یقدم  إلى جانب محطة إعداد الكریب والكیك الممیز والكثیر من نكھات راحة الحلقوم 

مطعم سوق قائمة طعام تضم خیارات سحور شرقیة لذیذة تتنوع ما بین مناقیش الكشك التي 

تقدم ساخنة وطازجة من فرن البیتزا. أما بالنسبة للخیارات المنعشة، یمكن للضیوف االستمتاع 

بالمشروبات الرمضانیة والمشروبات الغازیة والشاي والقھوة، باإلضافة إلى نكھات الشیشة عند 

الطلب. مع إطالالت خالبة على الحدائق الغناء في المنتجع، تتمیز خیمة األرابیسك بأجواء راقیة 

ومنیرة وتصامیم أنیقة مع أنغام حیة من عازف العود، حیث سیستمتع الضیوف بتجربة ال ُتنسى.  

اإلفطار – 265 درھم للشخص )من غروب الشمس إىل 9 مساًء(

السحور – 210 درھم للشخص )من 10 مساًء إىل 2 بعد منتصف اللیل(

األطفال دون سن 5 أعوام مجاناً  

األطفال من 6 إلى 12 عام یستمتعون بخصم %50  

الشیشة ستكون متوفرة بعد اإلفطار مقابل 155 درھم  

For an Iftar feast with a difference head to SUQ Restaurant and 

Tent, where you’ll be able to take your pick of traditional Arabic 

dishes alongside international favourites at our buffet and exciting 

live cooking stations. Standout dishes include Lamb Ouzi, Arayes, 

and Seabass Sayadiah, as well as a rainbow selection of Kofta, 

complete with cheese, mushroom, pistachio or eggplant for a 

modern twist. If you fancy something more innovative, Chef Yahya’s 

Arabic Sushi won’t fail to disappoint, or why not be spoilt for choice 

with tantalising delights from our sushi and sashimi counter, a pasta 

station, an Indian station, and even a live BBQ grill. 

Be sure to leave room for dessert – choose from 18 different 

homemade ice creams, a live crepe station, a designated cake 

counter, and even mountains of Turkish delight. SUQ’s Suhoor 

options are just as delectable with a dedicated a la carte menu 

of Middle Eastern cuisine, including kishek manakish, served piping 

hot from the pizza oven. And for refreshments guests may order 

Ramadan juices, soft drinks, tea and coffee, plus shisha on request.

Overlooking the lush gardens of the Resort, our cosy Arabesque-

style tent boasts bright, joyful interiors, and the sounds of a live 

Oud musician complete the idyllic and memorable setting.

Iftar - 265 AED per person (sunset - 9pm)

Suhoor - 210 AED per person (10pm – 2am) 

Children under 5 years old dine free 

6 – 12 year olds receive 50% discount 

Shisha will be available after Iftar priced at 155 AED



BE THE BELLE OF THE  
DANA BALLROOM

بكونھا  القاعة  ھذه  تتمیز  لدینا.  الحصریة  دانة  قاعة  في  جماعیة  إفطار  بمائدة  استمتع 

وتتسع  جماعي،  بأسلوب  الصیام  بشھر  لالحتفال  الكبیرة  المجموعات  الستضافة  مثالیة 

تلذذ  كثر.  أ حمیمیة  أجواء  في  لالحتفال  جزئین  إلى  تقسیمھا  ویمكن  ضیفاً   340 یقارب  لما 

رمضانیة  مشروبات  یشمل  والذي  الممیزة،  العربیة  المأكوالت  بوفيه  من  إفطار  بولیمة 

والطبلة  العود  آلة  على  عازفین  الطلب  عند  یتوفر  كما  العربیة.  القھوة  جانب  إلى  تقلیدیة 

بالترفيه.  ملیئة  إفطار  بتجربة  لالستمتاع  والشاي  العربیة  القھوة  تقدیم  خدمة  جانب  إلى 

Break the Ramadan fast en masse in our exclusive Dana Ballroom. 

Perfect for large corporate groups looking to celebrate together, 

the ballroom holds up to 340 guests and can be split into two 

sections for more intimate celebrations. Enjoy a mouthwatering Iftar 

buffet feast of Arabic delicacies, inclusive of traditional Ramadan 

juices and Arabic coffee. Entertainment from an Oud player and 

Tabla performer, as well as Arabic coffee and tea services, can be 

arranged on request. 

Iftar priced at 220 AED per person can be served in  

Dana Ballroom daily from 7pm - 9pm

Suhoor priced at 180 AED per pe rson can be served in  

Dana Ballroom daily from 10pm – 2am 

Children under 5 years old dine free 

6 – 12 year olds receive a 50% discount 

Shisha is available on request 

Oud and Tabla performances priced at 2650 AED on request 

Arabic Coffee and Tea service priced at 4200 AED on request

Special early bird offers and group rates available 

ُكن نجمًا متألقًا في قاعة دانة 

اإلفطار مقابل 220 درھم للشخص یمكن تقديمه يف قاعة دانة

یومیاً من 7 مساًء حتى 9 مساء ً 

اإلفطار مقابل 180 درھم للشخص یمكن تقديمه يف قاعة دانة

یومیاً من 10 مساًء حتى 2 بعد منتصف اللیل 

األطفال دون سن 5 أعوام مجاناً  
األطفال من 6 إلى 12 عام یستمتعون بخصم %50

الشیشة متوفرة عند الطلب
عازفي العود والطبلة مقابل 2650 درھم عند الطلب 

خدمة تقدیم القھوة العربیة والشاي مقابل 4200 درھم عند الطلب 

تتوفر عروض وأسعار خاصة على الحجز المبكر وحجوزات المجموعات    



RELAX  
AND UNWIND
انعم باالسترخاء التام 

Ramadan is a time of giving so we are giving guests staying at Four 

Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach and Four Seasons Hotel 

Dubai International Financial Centre a complimentary 30-minute 

body scrub or facial when you book any treatment at either Spa.

These offers are available throughout the Holy Month of Ramadan 

في  المقیمین  للضیوف  نقدم  النبیل،  المعنى  ھذا  من  واستلھاماً  العطاء،  شھر  ھو  رمضان 

منتجع فور سیزونز دبي على شاطئ جمیرا وفندق فور سیزونز مركز دبي المالي العالمي تجربة 

السبا. أي من عالجات  قیامك بحجز  لمدة 30 دقیقة مجاناً  عند  الوجھ  أو بشرة  الجسم  فرك 

ھذه العروض متوفرة طیلة شھر رمضان المبارك. 



MOVE THIS RAMADAN 
تحرَّك خالل شهر رمضان 

الغروب  وقت  رمضان  شھر  خالل  الخفیفة  الریاضیة  التمارین  بمزاولة  حد  أقصى  إلى  استمتع 

ستدعو   #MoveThisRamadan رمضان  شھر  خالل  تحرك  مبادرة  اإلفطار.  موعد  وقبل 

في  مسار  في  الجري  أو  التأملي  اإلرشاد  في  للمشاركة  الفنادق  وضیوف  الدولة  في  المقیمین 

من  مختص  خبیر  یقدمھا  إرشادات  وتشمل  مجانیة  التدریبیة  الحصص  خالبة.  طبیعیة  أجواء 

الجري  من  دقیقة   30 بـ  لدینا  ران«  مامي  »ران  حصة  توفر  لدینا.  الشخصیین  المدربین  بین 

سبا.   بیرل  وذا  الداخلي  المسبح  في  التأملي  اإلرشاد  توفیر  سیتم  كما  البوجي.  عربات  بمرافقة 

Make the most of the sunset this Ramadan with light exercise before 

Iftar. #MoveThisRamadan will invite local residents and hotel guests 

to take part in guided meditation or jogs along a picturesque route. 

Classes are complimentary and include expert guidance from our 

in-house personal trainer. Our special ‘Run Mummy Run’ class offers 

30 minutes of jogging, buggies in hand. Guided Meditation will also 

be offered in the idyllic indoor pool at the Pearl Spa.

COMPLIMENTARY RAMADAN EXERCISE CLASSES 

Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach

Run Mummy Run

Sundays at 5pm - 6pm

(Meet at the front of the Resort)

Guided Meditation 

Tuesdays, 6.15pm - 7pm 

(At the Indoor Pool at The Pearl Spa)

Four Seasons Hotel DIFC

City Striders

Thursdays, 6pm - 7pm

(Meet at the front of the Hotel on ground level)

حصص تمارین ریاضیة مجانیة خالل  شھر رمضان

 منتجع فور سیزونز ديب على شاطئ جمیرا  

ران مامي ران  

أیام األحد من 5 مساًء إلى 6 مساًء )نقطة التجمع أمام المنتجع( 

اإلرشاد التأملي  

أیام الثالثاء من 6.15 مساًء إلى 7 مساًء )في المسبح الداخلي في ذا بیرل سبا(

فندق فور سیزونز مركز ديب المايل العالمي

المشي السریع يف المدینة  

أیام الخمیس من 6 مساًء إلى 7 مساًء  

)نقطة التجمع أمام الفندق في الطابق األرضي(



IFTARNOON TEA 
AT SHAI SALON & 
PENROSE LOUNGE
شاي ما بعد اإلفطار في 
صالون الشاي  وبینروز الونج  

بمذاق  مستمتعاً  وأنت  الونج  بیروز  أو  الشاي  صالون  من  الشمس  غروب  منظر  شاھد 

المبتكرة  اإلفطار  بعد  ما  شاي  تجربة  خالل  من  اللذیذة  والحلویات  الخفیفة  المأكوالت 

سیزونز  فور  منتجع  في  الشاي  صالون  من  كًال  في  الرائعة  التجربة  ھذه  لك  نوفر  خصیصاً. 

والتي  العالمي،  المالي  دبي  مركز  سیزونز  فور  فندق  في  الونج  وبیروز  جمیرا  شاطئ  على  دبي 

تشكیلة  بین  من  اختر  تقلیدیة.  واألخرى  الجدیدة  منھا  المفضلة  الخیارات  من  بتشكیلة  تتمیز 

ومن  العربیة؛  والمخلالت  العنب  وورق  والمحمرة  والمتبل  الحمص  مثل  الباردة  المقبالت 

البقر  لحم  وكبة  العدس  شوربة  مثل  الشاي  جانب  إلى  والسندویشات  الساخنة  المقبالت 

فتشمل  للحلویات،  بالنسبة  أما  والفالفل،  الدجاج   شاورما  من  الصغیرة  والسندویشات 

اللیمون. ومیرینغ  شو  والبرالین  الماكرون  أو  التقلیدیة  العربیة  الحلویات  من  تشكیلة 

صالون الشاي – 210 درھم للشخص

بینروز الونج – 179 درھم للشخص

تقدم من غروب الشمس وحتى الساعة 11 مساًء  

األسعار تشمل 10% أجور خدمة، 5% ضریبة القیمة المضافة وتخضع إلى 10% رسوم بلدیة. 

Watch the sunset from Shai Salon or Penrose Lounge as you feast 

on delicious savory and sweet treats with our creative IFTARnoon 

Tea. On offer at both Shai Salon at Four Seasons Resort Dubai at 

Jumeirah Beach and Penrose Lounge at Four Seasons Hotel DIFC, 

our inventive IFTARnoon Tea features new and old favourites. 

Choose from Cold Mezze including Hummus, Moutabbal, 

Muhammarah, Stuffed Vine Leaves, and Arabic Pickles; Hot Mezze 

and Tea Sandwiches featuring Mini Lentil Soup, Beef Kibbeh, Mini 

Chicken Shawarma, and Falafel Slider; and, for dessert, a selection 

of Traditional Arabic Sweets or macarons, Praline choux, and 

Lemon meringue.

Shai Salon – 210 AED per person

Penrose Lounge – 179 AED per person 

Served from sunset – 11pm 

Pricing is inclusive of 10% service charge, 5% VAT and are subject 

to 10% Municipality fee . 



IFTAR AT  
MINA BRASSERIE 
اإلفطار في

مینا براسیري  

المدینة،  المطاعم في  بھا واحد من أحدث  یتمیز  أجواء جمیلة  الشمس في  تمعن بمنظر غروب 

في قلب مركز دبي المالي العالمي النابض بالحیاة. سیقدم مطعم مینا براسیري لضیوفھ قائمة 

طعام للمشاركة من أربعة أصناف لذیذة من المأكوالت، وتشمل المقبالت مثل سلطة ماركت 

مثل  رئیسیة  أطباق  ذلك  یلي  الفرنسي،  التوست  على  اإلوز  كبدة  أو  ستراتشیاتیال،  وبوراتا 

تشكیلة المأكوالت البحریة المشویة على لھیب خشب البلوط ورافیولي الفطر، أو أضالع خروف 

كلوندایك. كریم  وآیس  اللیمون  تارت  مع  الحلوة  النھایة  تأتي  ثم  والمزید،  الفحم  على  مشویة 

210 درھم للشخص )6 مساًء – 9 مساًء(

األسعار تشمل 10% أجور خدمة، 5% ضریبة القیمة المضافة وتخضع إلى 10% رسوم بلدیة. 

See in the sunset in the beautiful setting of one of the newest 

restaurants in town, in the heart of dynamic DIFC. MINA Brasserie 

will serve a delicious four-course Iftar sharing menu, including 

appetizers such as Market Salad, Burrata Stracchiatella, or Foie 

Gras French Toast, followed by mains of Oak Grilled Mixed Seafood, 

Mushroom Ravioli, or Wood Fired Lamb Chops, and S’mores Bar, 

Lemon Tart and Klondike to finish. 

210 AED per person (6pm – 9pm) 

Pricing is inclusive of 10% service charge, 5% VAT and are subject 

to 10% Municipality fee 



HOST AN EXCLUSIVE 
PRIVATE IFTAR OR 
SUHOOR
ادعو من ُتحب  
إلى مأدبة إفطار أو سحور خاصة 

اجمع من حولك األصدقاء واألھل أو زمالء العمل لالحتفال بشھر رمضان الفضیل حول موائد 

اللوبي والمصممة على  الراقیة. ھذه المساحة المجاورة لمنطقة  فاخرة في صالة مونوغرام رووم 

الخاصة واوفر خیارات لجلسات مریحة، فضًال  الفعالیات  الصالة یمكن حجزھا الستضافة  غرار 

أو  بحوارات شیقة  لالستمتاع  مثالیة سواًء  بذلك  لتكون  الطعام،  لتناول  منطقة مخصصة  عن 

حتى لمزاولة األعمال. 

أو وجبة سحور  أو 340 درھم للشخص،  إفطار رمضانیة بسعر 261 درھم  بین وجبة  اختر من 

بسعر 235 درھم للشخص. األطباق تشمل شوربة عدس مع اللیمون؛ ومقبالت باردة للمشاركة 

وأطباق  دجاج؛  وسمبوسك  شكشوكة،  لوبستر،  ساموسة  بقر،  لحم  كبة  أو  عدس  كبة  تشمل 

رئیسیة مثل أضالع خروف استرالي مشویة، روبیان جامبو، سمكة حارة وبریاني دجاج؛ والحلویات 

التمور، وتشیزكیك على  التقلیدیة، تشكیلة من  العربیة  المعجنات  تشمل خیارات متنوعة من 

طریقة نیویورك. 

Gather friends, family or colleagues to celebrate the Holy Month 

with a feast in our stylish Monogram Room. Adjoining the Lower 

Lobby, this lounge-style space can be hired out for private events 

and offers comfortable seating options, plus a formal dining area, 

making it perfect for socialising or working. 

Choose between an Iftar meal for 261 AED or 340 AED per person, 

or Suhoor for 235 AED per person. Dishes include Lentil soup 

with lemon; cold sharing mezze; hot mezze including Lentil or 

Beef Kibbeh, Lobster Samosa, Individual Shakshouka, and Chicken 

Sambousek; Entrees such as Grilled Australian Lamb Chops, Jumbo 

Prawns Samka Harrah, and Chicken Biryani; and Dessert including 

Assortment of Traditional Arabic Pastry, Selection of Dates, and NY 

Style Cheesecake.



Ramadan, the Muslim holy month, is a time for worship and 

contemplation. It marks the day the Quraan was sent down from 

heaven via the Angel Gabriel to Prophet Muhammad. To allow for 

complete devotion to their faith, Muslims must abide by stringent 

rules from dawn until sunset for an entire month. Eating, drinking 

and smoking are strictly forbidden during daylight. At sunset, 

the fast is broken by a meal named Iftar; dates are traditionally 

eaten first, followed by a prayer and a sumptuous dinner.This 

year, we anticipate that Ramadan will start on Friday 26th May 

2017 subject to the sighting of the moon, and continue for 30 

days until Saturday, June 24th. The period ends with Eid al-Fitr, a 

three-day celebration that marks the conclusion of Ramadan. It 

is a festive and happy occasion – a time for feasts. The first day 

of Eid begins before dawn and is a family affair. Sweets, fruits 

and snacks are offered to all and gifts are often given to children. 

Eid is a time to be thankful and generous.

RAMADAN 
TRADITIONS

الیوم الذي نزل فيــه  إنــه  رمضان ھو شھر مقدس بالنسبة للمسلمین، وموسم للعبادة والتأمل. 

القرآن من السماء على النبي محمد عن طریق جبریل. والتزاماً بھذا الركن المھم من أركان اإلسالم، 

یتوجب على المسلمین االلتزام الصارم بشروط الصیام من الفجر حتى غروب الشمس ولمدة شھر 

النھار.  فترة  خالل  والتدخین  والشراب  الطعام  تناول  عن  االمتناع  ھو  الصیام  ومن شروط  كامل. 

الصائمون  ویبدأ  اإلفطار،  تسمى  وجبة  تناول  خالل  من  الصیام  كسر  یتم  الشمس،  غروب  وعند 

عادة بتناول التمور أوال ً، یلي ذلك أداء صالة المغرب ومن ثم تناول األطباق الرئیسیة. ھذا العام، 

نتوقع أن یبدأ رمضان یوم الخمیس 17 مایو 2018، وذلك یخضع إلى رؤیة الھالل، ویستمر لمدة 

لمدة  یستمر  الفطرالذي  عید  احتفاالت  بحلول  الفترة  ھذه  تنتھي  یونیو.   17 األحد  حتى  یوم   30

وتتجمع  الفجر  یبدأ قبل طلوع  العید  األول من  الیوم  احتفالیة وسعیدة.  أیام، وھو مناسبة  ثالثة 

الخفیفة  المأكوالت  و  كــه  والفوا الحلویات  تقدیم  ویتم  التھاني.  أفرادھا  ویتبادل  العوائل  فیع 

للجمیع، كما یتم تقدیم الھدایا لألطفال. العید ھو الوقت المناسب لیكون األنسان شاكر اً وكریماً. 

تقاليد الرمضانية



Dubai is undoubtedly a tolerant and cosmopolitan city; however all guests 

should be aware of the importance of the Emirates’ cultural sensitivities, 

mainly over the holy month of Ramadan. 

 

To provide assistance, we have created this easy to-follow guide:

•   Do say ‘Ramadan Kareem’ to Muslim friends and colleagues.

• Do dress conservatively. Avoid going to public places such as shopping 

     centers and parks wearing shorts, mini-skirts or sleeveless outfits.

• When departing the pool, please cover up to avoid any offense.

• Do smoke, drink and eat in the privacy of your hotel in the designated areas. 

• Do be aware that office hours will change, which will in turn affect 

     traffic patterns.

• Do avoid driving close to sunset. It can be hazardous during this time as    

     the roads fill with people rushing to break their fast at Iftar celebrations.

• Do make reservations for dinner. Visitors and locals go out after Iftar to one 

     of many Ramadan tents in the city to enjoy the evening and stay up until 

     late at night chatting, eating and drinking special Ramadan delicacies.

• Do give to charities. Ramadan is renowned for its charitable nature.

• Do make the most of the community spirit and traditional  entertainment to 

     be found in the Iftar tents at the city’s hotels.

• It’s a great opportunity to learn and experience some traditional Arabic 

     cuisine and entertainment.

LOCAL CUSTOMS

بال أدنى شك، دبي مدینة سالم ووئام تعیش فیھا مختلف جنسیات العالم. ومع ذلك، یتوجب على 

جمیع الضیوف إدراك أھمیة الحساسیات الثقافیة اإلماراتیة، وبشكل خاص خالل شھر رمضان 

المبارك.  

لتوفیر المساعدة، قمنا بابتكار ھذا الدلیل اإلرشادي الواضح:

•    قل »رمضان كریم« لألصدقاء والزمالء المسلمین. 

كز التسوق والمتنزھات •    ارتداء اللباس المحتشم. وتجنب الذھاب إلى األماكن العامة مثل مرا

كمام.        وأنت ترتدي سراویل أو تنانیر قصیرة أو مالبس بدون أ

•    عند الخروج من المسبح، یرجى التستر لتجنب إحداث أي استیاء. 

•    ال تتناول الطعام والشراب أو تدخن إال في مناطق معینة مخصصة من قبل الفندق. 

•    اعلم أن أوقات العمل ستتغیر، وھذا سیؤثر بدوره على حركة المرور. 

•    تجنب القیادة قبل غروب الشمس. إذ یمكن أن تكون ھناك احتمالیة وقوع حوادث مروریة

     خالل  ھذا الوقت، نظراً إلى أن الطرق تزدحم بالذین یھرعون إلى الوصول بسرعة لتناول اإلفطار.

•    احجز لتناول العشاء. الزوار والمواطنون یخرجون بعد اإلفطار إلى الخیام الرمضانیة المنتشرة

      بكثرة في المدینة لالستمتاع بالمساء والبقاء حتى في وقت متأخر من اللیل للتواصل مع

      اآلخرین ویتناولون المأكوالت والمشروبات الرمضانیة.  

•    حاول أن تتبرع للجمعیات الخیریة. إذ أن شھر رمضان ھو شھر العطاء وفعل الخیر.

•    استمتع إلى أقصى حد من روح المجتمع والترفیھ التقلیدي الذي یمكنك یمكن العثور

      علیھا في خیام اإلفطار في فنادق المدینة. 

•    إنھا فرصة رائعة لتتعلم وتستمتع ببعض من األطباق العربیة التقلیدیة والتجارب الترفیھیة.

العادات  المحلية



دبي لإلستثمار )ش. م. ع( إحدى الشركات اإلستثماریة الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، ویبلغ 

درھم  ملیار   4 المدفوع  رأسمالھا  یبلغ  بینما  19800 مساھم،  من  كثر  أ فیھا  المستثمرین  عدد 

اإلستثماریة  أنشطتھا  في  ملحوظاً  اً  نمو  الشركة  حققت   1995 العام  في  تأسیسھا  منذ  إماراتي. 

شملت 35 قطاعاً متنوع اً وعلى رأسھا التطویر العقاري والصناعات التحویلیة وعملیات الدمج 

دول  وأبرز  اإلمارات  في  المالیة  اإلستثمارات  إلى   ً وصوال  والتعلیم  الصحیة  والرعایة  واالستحواذ 

متعدد  مشروع  وھو  ھیلز،  مردف  تطویر  على  حالیاً  تعمل  لالستثمار  دبي  األوسط.  الشرق 

االستخدامات یمتد على منطقة مبنیة من 4 مالیین قدم مربع. مجتمع التملك الحر الوحید في 

مردف اآلن، ویشمل 1500 شقة، وفندق 4 نجوم ومستشفى. تقوم مؤسسة دبي لالستثمار حالیاً 

بتأجیر شركة جرین كومیونیتي في مجمع دبي لالستثمار - المرحلة الغربیة 3، مشروع عقاري ذو 

جودة عالیة یضم 210 تاون ھاوس و 16 شقة دوبلكس. 

www.dubaiinvestments.com

Dubai Investments PJSC is a leading investment company listed on 

the Dubai Financial Market with over 19,800 shareholders and paid-

up capital of AED 4 billion. Incorporated in 1995, the company’s 

portfolio includes 35 subsidiaries and joint ventures across different 

sectors. In real estate, Dubai Investments is currently developing 

Mirdif Hills, a mixed-use project spread across a built-up area 

of 4 million square feet. The only freehold community in Mirdif 

now, the project includes 1,500 apartments, a 4-star hotel and a 

hospital. Dubai Investments is currently leasing Green Community 

Dubai Investments Park – West Phase 3, a quality development 

comprising 210 townhouses and 16 duplex apartments. 

www.dubaiinvestments.com

Four Seasons Hotel DIFC

For bookings contact us on 04 506 0000

Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah beach

For bookings contact us on 04 270 7770

(Group Inquiries above 30 persons contact mainline 04 270 7777  

and ask for the Catering Sales Department) 

 
www.fourseasons.com/dubai/

فندق فور سیزونز مركز دبي المالي العالمي  

للحجوزات، اتصل بنا على الرقم 0000 506 04

منتجع فور سیزونز دبي على شاطئ جمیرا  

للحجوزات، اتصل بنا على الرقم 7770 270 04

)لالستفسار حول حجوزات المجموعات التي تزید على 30 شخصاً، اتصل بنا على 

الرقم الرئیسي 7777 270 04 واسأل عن قسم مبیعات التموین(


