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 يــاســـات جلـــوريــــا للشـقــق الفـنـدقـيـــة
YASSAT GLORIA HOTEL APARTMENTS 

ضيوفنا األعزاء الكرام
ــادق  ــي فن ــم ف ــب بك ــرورنا الترحي ــي س ــن دواع ــه لم إن
»جلوريــا وياســات جلوريــا«. إذ تقــدم الفنــادق خــال 
الصيــف وشــهر رمضــان المبــارك عــروض جديــدة 
الترفيــه،  لعــروض  باإلضافــة  والمشــروبات  لألغذيــة 
نحــن ســعداء جــدًا إلطاعكــم علــى كل عروضنــا 
الخاصــة فــي نشــرتنا اإلخباريــة الصيفيــة، حيــث نقــدم 
ــات  ــا، ومنتجع ــي مطاعمن ــتثنائية ف ــة اس ــة ضياف تجرب
ــا، وذلــك لكــي  االســترخاء، ونــوادي اللياقــة البدنيــة لدين
ــم.  ــي العال ــدن ف ــل الم ــن أجم ــدة م ــي واح ــتمتع ف تس
كمــا أعددنــا لهــذا الصيــف مجموعــة متنوعــة مــن 

ــكان. ــدر اإلم ــة ق ــك ممتع ــل إقامت ــطة لجع األنش
نحن دائما تحت تصرفكم لمساعدتكم في تلبية احتياجاتكم.

ونتمنى لكم إقامة ممتعة ال تنسى.
Dear Valued Guests,

It gives us great pleasure to welcome you to Gloria Hotel and Yassat 
Gloria Hotel Apartments. From F&B to recreation and Ramadan, 
we are delighted to share with you all our special offers in the 
Summer Newsletter. Experience our exceptional hospitality with 
our restaurants, relaxing spas and fitness clubs, while you enjoy 
one of the most beautiful cities in the world. This summer, we 
have prepared an exciting range of activities to make your stay as 
enjoyable as possible.

Our concierge is always at your disposal to assist you with your needs.

We wish you a very pleasant stay.

 فـريـدي فريــد
المـديــر العـــام اإلقلـيـمـي

Freddy Farid 
Area General Manager 

 المأكوالت والمشروبات في ياسات للشقق الفندقة
F & B at Yassat Gloria Hotel Apartments 

Valid from 1st May until Ramadan / اعتبارًا من 1 مايو حتى شهر رمضان المبارك
 للحجز يرجى االتصال على الرقم ٨٩20 ٣٨1 ٤ ٩٧1+
For bookings & reservations, please call: +971 4 381 8920

مطعم ذا آفينيو - ياسات جلوريا للشقق الفندقية
ــهية  ــاق الش ــن األطب ــًا م ــدم مزيج ــأة ويق ــن المنش ــي م ــق األرض ــي الطاب ــم ف ــع المطع يق
والمميــزة للفطــور والغــداء والعشــاء ضمــن أجــواء مريحــة ومثاليــة لاجتماعــات العائليــة أو 

لغــداءات العمــل علــى حــد ســواء. 

The Avenue - Yassat Gloria Hotel Apartments

Located on the ground floor, the restaurant serves a blend of exquisite 
gastronomic delights for breakfast, lunch & dinner within a relaxed 
atmosphere perfect for family gatherings or business lunches. 

بطاقة داينر من ذا آفينيو
استمتعوا بـ 20 بوفيه غداء أو عشاء مع بطاقة داينر أو مقابل 1200 درهم 

The Avenue Diner’s Card 
Enjoy 20 lunch or dinner buffets with Diner’s card or AED 1200

ساعة الفرح في خيمة ذا آفينيو
خصم 30% على كامل الفاتورة بما في ذلك الشيشة بين الساعة ٤:00 عصرًا و6:00 مساًء 
Happy Hour at The Avenue Tent 
30% discount on the total bill including shisha between 4pm to 6pm

بوفيه غداء ذا آفينيو
بوفيه عالمي فاخر مقابل 99 درهمًا فقط للشخص الواحد - بوفيه سلطة مقابل 55 درهمًا 
The Avenue Lunch Buffet 
Extravagant international buffet for only AED 99 - Salad Buffet 
only at AED 55

كافيه رويال - ياسات جلوريا للشقق الفندقية
يعتبر صالون البهو الخاص بنا مكانًا مثاليًا ومتكامًا لتناول فطور مبكر أو غداء سريع. 

Café Royal - Yassat Gloria Hotel Apartments

Our stylish lobby lounge is a one-stop shop for an early breakfast 
or quick lunch.

غداء إكسبرس
ــر  ــع العصي ــلطة م ــات أو س ــرًا - ساندويتش ــى ٣:00 عص ــرًا حت ــاعة 12:00 ظه ــن الس م

ــط  ــًا فق ــل 45 درهم ــا مقاب ــتاربكس، جميعه ــوة س ــن قه ــارك م ــازج أو خي الط
Express Lunch 
12pm to 3pm - Sandwiches or salad with fresh juice or your choice 
of Starbucks coffee, all for only AED 45.

مهرجان المانجو
ــا  ــم الفاني ــس كري ــا آي ــي يعلوه ــة الت ــو الطازج ــة المانج ــع فاكه ــف م ــذا الصي ــش ه انتع

ــط  ــًا فق ــل 25 درهم مقاب
Mango Festival 
Refresh yourself this summer with fresh Mango topped with vanilla 
ice cream for AED 25

فطور إكسبرس
قهوة ستاربكس مع الكروسان الكبيرة المفضلة لديك مثابل 28 درهمًا فقط. 

Express Breakfast 
7am to 9am - Starbucks coffee with your favourite large croissant for 
only AED 28.



 فـنــدق جلـــوريــا
GLORIA HOTEL

 المأكوالت والمشروبات في فندق جلوريا
F & B at Gloria Hotel

Valid from 1st May until Ramadan / اعتبارًا من 1 مايو حتى شهر رمضان المبارك
 للحجز يرجى االتصال على الرقم ٨1٤0 ٣٨1 ٤ ٩٧1+
For bookings & reservations, please call: +971 4 381 8140

خيمة التراس - فندق جلوريا
احضــروا المباريــات علــى الهــواء مباشــرة! اســتمتعوا بأســعد األوقــات فــي خيمــة التــراس 
الشــهيرة ذات الطابــع المميــز والفريــد والتــي تقــدم لكــم قائمــة حســب الطلــب مــن أصنــاف 
ــة،  ــة المتنوع ــات الشيش ــى نكه ــة إل ــاج، باإلضاف ــش الص ــاخنة ومناقي ــادرة والس ــازة الب الم

ناهيكــم عــن الطــاوالت والجلســات التــي تكمــل األجــواء التراثيــة األصيلــة.
تتوفر جميع القنوات الرياضية.

يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 0٣:00 فجرًا 

La Terrasse Tent - Gloria Hotel

Live the match live! Enjoy the popular La Terrasse Tent, presenting 
a la carte menu ranging from cold and hot Mezzeh to Manakish Saj, 
as well as various flavours of shisha in a spectacular themed space. 
Lounge and table seating complete the authentic atmosphere.

All sports channels available.

10:00am - 03:00 am Daily

نحرص على تلبية أذواقكم - فندق جلوريا
ســواًء كانــت فعاليتكــم كبيــرًة أم صغيــرة وأيــًا تكــن مناســبتها، نقــدم لكم أرقــى معاييــر الضيافة 

مــن خــال فــرق خدمتنــا المحترفــة لضمــان أن تمضــي فعاليتكــم كمــا خططتم لهــا تمامًا.
تمتعــوا بأعلــى معاييــر الخدمــة مــع وجبــات شــهية وحلويــات لذيــذة تــم تحضيرهــا باســتخدام 

أجــود المكونــات لتقــدم لكــم مذاقــًا ال ينســى.
Joana.mago@gloriahotelsdubai.com :للمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني

Catered To Your Taste - Gloria Hotel

Whether large or small and whatever the occasion, we cater with 
the finest hospitality through our experienced service teams to 
ensure that your event goes exactly the way you want.

Experience top notch service with sumptuous meals & decadent 
desserts using the finest ingredients, catered to your palette.

For more information, please email us at: Joana.mago@gloriahotelsdubai.com

مطعم التراس - فندق جلوريا
ــان لذائقتكــم فــي رحلــة تأخذكــم حــول العالــم واســتمتعوا بطيــف واســٍع مــن  أطلقــوا العن
األطبــاق الشــهية ومحطــات الطهــي الحــي أمامكــم مباشــرة. تناولــوا الطعــام فــي مطعــم 

التــراس بأجوائــه العصريــة ومســاحاته الرحبــة مــع طابــع مميــز وخــاص لــكل ليلــة.

La Terrasse Restaurant - Gloria Hotel

Take a culinary journey around the world and enjoy a wide array of 
sumptuous cuisine and live cooking stations. Dine at La Terrasse 
and enjoy a spacious contemporary atmosphere with a different 
theme every night.

أيام الخميس – ليلة المأكوالت البحرية
٧:00 مســاًء – 11:00 ليــًا - 180 درهمــًا للشــخص الواحــد، خصــم 50% لألطفــال بيــن 

ســن 6 و 12 ســنة 

Thursdays - Seafood Night 

7pm – 11pm - AED 180 per person, Kids between 6 & 12 years of 
age get 50% off

أيام الجمعة – الفطور والغداء العائلي
12:٣0 ظهــرًا – ٤:00 عصــرًا - 150 درهمــًا للشــخص الواحــد، خصــم 50% لألطفــال 

بيــن ســن 6 و 12 ســنة 

Fridays - Family Brunch 

12.30pm – 4pm - AED 150 per person, Kids between 6 &12 years 
of age get 50% off



 يــاســـات جلـــوريــــا للشـقــق الفـنـدقـيـــة
YASSAT GLORIA HOTEL APARTMENTS 

MICE االجتماعات والمؤتمرات

المؤتمرات والوالئم - ياسات جلوريا للشقق الفندقية
ــة  ــة بانورامي ــع بإطال ــدق وتتمت ــن الفن ــن ٤0 و ٤1 م ــي الطابقي ــرات ف ــات المؤتم ــع قاع تق
ــى  ــزًا عل ــًا ممي ــد طابع ــكل تأكي ــث تضفــي ب ــرج العــرب بحي ــرا وب ــة جمي ــى نخل مدهشــة عل
ــة تتجــاوز ٤00  ــي تســتضيفها. فمــع مســاحة اجتماعــات إجمالي ــات الت االجتماعــات والفعالي
متــر مربــع يمكــن لغــرف االجتماعــات التســعة الخاصــة بنــا اســتقبال مختلــف أنــواع األحــداث 
والفعاليــات مــن االجتماعــات المصغــرة إلــى حفــات االســتقبال الخاصــة لمــا يصــل إلــى 120 

ــات. ــواع الفعالي ــع أن ــة لجمي ضيفــًا؛ كمــا تتوفــر الخدمــات الخارجي
تبــدأ األســعار الخاصــة للحجــوزات مــن ٦٥ درهمــًا للشــخص الواحــد مــع اســتراحة قهــوة 
واحــدة و140درهمــًا للشــخص الواحــد مــع الغــداء. يســري العــرض اعتبــارًا مــن 1 مايــو 

201٥ وحتــى 30 ســبتمبر 201٥.
ــد  ــر البري ــلتنا عب ــم ٨1٤٩ ٣٨1 ٤ ٩٧1+ أو مراس ــى الرق ــا عل ــال بن ــى االتص ــز يرج للحج

banquets@gloriahotelsdubai.com اإللكترونــي 
* تطبق األحكام والشروط

Conferences and Banquets - Yassat Gloria Hotel Apartments

Located on the 40th and 41st floors with stunning panoramic 
views of the Palm Jumeirah and Burj Al Arab, Yassat Gloria Hotel 
Apartment’s conference facilities will certainly add a “wow” 
effect to meetings or events. With over 400 sqm of total meeting 
space, our 9 conference rooms can accommodate various types 
of functions from small meetings and private receptions for up 
to 120 guests. Outside Catering is also available for all types of 
events.

Special booking rates starting from AED 65 with 1 coffee break 
and AED 140 including lunch. Offer valid from the 1st of May 
2015 till the 30th of September 2015. 

For bookings call us on +971 4 381 8149 or email us at banquets@
gloriahotelsdubai.com 
*Terms and conditions apply

عرض خاص بضيوف االجتماعات والمؤتمرات - ياسات جلوريا للشقق 
الفندقية

يبدأ السعر الخاص بأعضاء الوفود من 18٥ درهمًا للشخص الواحد في اليوم الواحد *
احجز استراحة قهوة واحدة مع غداء واحصل على استراحة القهوة الثانية مجانًا
• اتصال واي فاي مجاني في غرف االجتماعات • معدات سمعية وبصرية مجانية

• خصم 20% على مرافق السبا • خصم 20% على بوفيه العشاء
• بوفيه فطور مجانًا

Joana.mago@gloriahotelsdubai.com :للمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني

Special Mice Offer - Yassat Gloria Hotel Apartments

DDP Rate starting from AED 185 per person per day*

Book one coffee break with lunch and get the second coffee break 
free of charge.

• Free Wi-Fi in all meeting rooms • Free audiovisual equipment
• 20% discount on SPA • 20% discount on dinner buffet
• Complimentary breakfast buffet

For more information, please email us at: Joana.mago@gloriahotelsdubai.com

الميني ديسكو الخاص باألطفال - ياسات جلوريا للشقق الفندقية
إن نــادي الجمــل الخــاص باألطفــال فــي فندقنــا مجهــز بــكل مــا يلــزم للترفيــه عــن أطفالكــم 
أثنــاء إقامتكــم معنــا، حيــث أعددنــا خــال فصــل الصيــف هذا نــادي ديســكو مصغــرًا لألطفال 
نســتضيف فيــه شــهريًا الكثيــر مــن الفعاليــات واألنشــطة المســلية الخاصــة باألطفــال، ناهيك 

عــن تقديــم الوجبــات الخفيفــة الشــهية واللذيذة!
يقدم النادي فعالية مختلفة في كل شهر مقابل 30 درهمًا فقط للطفل الواحد *

* تطبق األحكام والشروط

Kids Mini Disco - Yassat Gloria Hotel Apartments

Our Camel Kids Club is fully equipped to keep your 
kids entertained while you stay with us. This summer 
we are holding an exclusive mini kids disco where we 
will host a fun activity each month for the little ones. 
We will also serve snacks! 

A different activity will be hosted each month at 
only AED 30 per child * 
*Terms & Conditions apply 

حفالت أعياد الميالد في ياسات جلوريا للشقق الفندقية
تمتعوا بخصم ٥0% على حفالت أعياد ميالد أطفالكم هذا الصيف!

تأكــدوا مــن حصــول طفلكــم علــى حفلــة عيــد ميــاد ال تنســى مــع عرضنــا الصيفــي الرائــع، 
حيــث ســتهتم خدمــة تنســيق الفعاليــات الخاصــة بنــا بجميــع احتياجاتكــم مــن التحضيــر إلــى 
ــة  ــطة الترفيهي ــع األنش ــال جمي ــن خ ــال م ــن األطف ــه ع ــًا الترفي ــا أيض ــا يمكنن ــذ. كم التنفي
التــي يحبونهــا كالرســم بالحنــاء، الرســم علــى الوجــوه، األلعــاب الجماعيــة، تصفيــف الشــعر، 

ألعــاب الفيديــو وغيرهــا ليكــون يومهــم المميــز هــذا خاليــًا مــن أي لحظــة ملــل.!**
تتوفر مجموعة متنوعة من الباقات وبأسعار تبدأ من 70 درهمًا للطفل الواحد.

يسري العرض اعتبارًا من 1 مايو 2015 وحتى ٣0 سبتمبر 2015.
* تطبق األحكام والشروط  **األنشطة غير مشمولة بالخصم.

للمزيــد مــن المعلومــات وللحصــول علــى بطاقــة أســعارنا الكاملــة يرجــى االتصــال بنــا علــى 
ــم ٨٩20 ٣٨1-0٤  الرق

Birthdays at Yassat Gloria Hotel Apartments
Receive a 50% discount for your kid’s birthday this summer!

Make sure that your child has a memorable birthday with our 
amazing summer offer. Our event liaison takes care of all your needs 
from set-up to execution. We can also keep them entertained with 
all sorts of fun activities like henna, face painting, party games, hair 
styling, video games and more ensuring there isn’t a dull moment 
on their special day!** 

With a variety of packages available, rates start from AED 70 per 
child. 

Offer valid from 1st of May until 30th of September, 2015

*Terms & conditions apply ** Discounts are not applicable for activities

For more information and our complete rate card please call us at: 
04-381 8920



 يــاســـات جلـــوريــــا للشـقــق الفـنـدقـيـــة
YASSAT GLORIA HOTEL APARTMENTS 

HEALTH & WELLNESS اللياقـــة والصحـــة

نادي إلكسير الصحي - ياسات جلوريا للشقق الفندقية
ــوم  ــن 30 ي ــتفد م ــا واس ــاص بن ــي الخ ــادي الرياض ــى الن ــام إل ــًا باالنضم ــح صديق انص

عضويــة إضافــي!
ــا، والــذي يقــع فــي الطابــق الثامــن، بأماكــن تدريــب  يتمتــع مركــز اللياقــة البدنيــة الخــاص بن
داخليــة وخارجيــة باإلضافــة إلــى أحــدث أجهــزة ومعــدات التدريــب. يضــم النــادي أيضــًا غــرف 
تبديــل مابــس منفصلــة للرجــال والســيدات تضــم كل منهــا مرافــق الســاونا والبخــار الخاصة 
بهــا. أمــا حمــام الســباحة فــي الهــواء الطلــق فيتمتــع بتــراس خــاص بــه وجاكــوزي وحــوض 
ســباحة مظلــل لألطفــال إضافــًة إلــى توفــر خدمــة تقديــم المأكــوالت والمشــروبات بجــوار 

المســبح؛ ناهيــك عــن أن مرافقنــا الرياضيــة تضــم أيضــًا ملعبيــن للســكواش.

Elixir Health Club - Yassat Gloria Hotel Apartments

Refer a friend to our gym this summer and avail up to 30 extra 
days of membership! 

Our fitness center, on the 8th floor, is equipped with indoor and 
outdoor exercise spaces as well as all the latest training equipment. 
It has separate male and female changing rooms, each featuring 
their own steam and sauna facilities. The outdoor swimming pool 
also features a surrounding deck, Jacuzzi, and a shaded pool for 
children. F&B services are available at the pool side. We also have 
2 squash courts! 

إسبح طيلة الصيف - ياسات جلوريا للشقق الفندقية
ــث  ــي، حي ــادي الصح ــبح الن ــي مس ــف ف ــل الصي ــة فص ــاص طيل ــم خ ــى خص ــل عل إحص
ــك  ــد، وذل ــخص الواح ــًا للش ــل ٥0 درهم ــوم مقاب ــوال الي ــبح ط ــتخدام المس ــك اس يمكن

ــبوع. ــة األس ــة نهاي ــام عطل ــة وأي ــبوع العادي ــام األس ــالل أي خ
يقع في الطابق الثامن في نادي إلكسير الصحي.

* يسري العرض لفترة محدودة فقط 

Swim all Summer - Yassat Gloria Hotel Apartments

Receive a special discount all summer long to our pool! Full day 
access for AED 50 only, for both weekdays and weekends. 
Located on the 8th floor in Elixir Health Club.
*Offer valid for a limited time only

عطلــة صيفيــة ممتعــة للصغــار فــي نــادي الجمــل لألطفــال - ياســات 
جلوريــا للشــقق الفندقيــة

يمكــن ألطفالكــم االســتمتاع بعطلتهــم المدرســية مــن خــالل الدخــول إلى مســبح األطفال 
ونــادي األطفــال المميزيــن فــي فندقنــا مقابــل ٥0 درهمًا فقــط * للطفــل الواحد!

يتكفــل نــادي الجمــل، والــذي يقــع فــي الطابــق الثامــن، بالترفيــه عــن ضيوفنــا الصغــار مــن 
ــن  ــاي ستيش ــاب الب ــة وألع ــرف اليدوي ــون والح ــرح كالفن ــا الم ــطة ملؤه ــم أنش ــال تقدي خ

ــات مجالســة األطفــال. ــر أيضــًا خدم ــوي وغيرهــا. تتوف وال
** يشمل السعر إمكانية الدخول إلى المسبح طيلة اليوم وساعتين من الدخول إلى نادي الجمل الخاص باألطفال.

Summer Break for the little ones at Camel Kids Club - 

Yassat Gloria Hotel Apartments

While the kids are off school, they can enjoy access to our kids 
pool and kids club at a special rate of AED 50 only! 

The Camel Club, on the 8th floor, cares for our young guests’ 
entertainment by offering fun activities such as arts & crafts, PS & 
Wii games and more. Baby sitting services are also available. 

*Includes full day access to the pool and 2 hours access to the Camel Kids Club

تمارين لتدريب عضلة القلب - ياسات جلوريا للشقق الفندقية
ــب  ــات تدري ــع جلس ــازة م ــج ممت ــب ذو نتائ ــتمتع بتدري ــات واس ــر والضغوط ــن التوت ــرر م تح
ــادر إلــى االنضمــام إلــى  ــة وبإشــراف مــدرب شــخصي! ب ــة القلبي الماكمــة الخاصــة بالعضل

ــية: ــعارنا التنافس ــن أس ــتفد م ــن، واس ــق الثام ــي الطاب ــي، ف ــير الصح ــادي إلكس ن
• 200 درهم للجلسة

• 1000 درهم لـ ٦ جلسات مع جلسة واحدة مجانًا
• ٥000 درهم لـ 30 جلسة مع ٥ جلسات مجانًا

Cardio Boxing Workout - Yassat Gloria Hotel Apartments

Release your stress and get a rewarding workout with our New 
Cardio Boxing sessions with a personal trainer! Join Elixir Health 
Club - 8th floor, at competitive rates of:

• AED 200 per session 

• AED 1000 for 6 sessions with 1 session free 

• AED 5000 for 30 sessions with 5 sessions free



 فـنــدق جلـــوريــا
GLORIA HOTEL

 رمضان في فندق جلوريا
RAMADAN at Gloria Hotel

اإلفطار في مطعم التراس - فندق جلوريا
ــاول طعــام اإلفطــار فــي بوفيــه رمضــان  ــاق مــن جميــع أنحــاء العالــم يمكنكــم تن مــع أطب
العامــر بأشــهى المأكــوالت مقابــل 140 درهمــًا فقــط للشــخص الواحــد. يحظــى األطفــال 

)٦-12 ســنة( بخصــم ٥0%.
ــة مــع العــزف  ــة التقليدي ــر الرمضاني ــًا بالتمــور والفواكــه المجففــة والعصائ اســتمتعوا مجان

الحــي علــى العــود وســط الديكــورات العربيــة فــي مطعــم التــراس.
ال تفوتوا سحب اليانصيب اليومي بجوائزه المثيرة طيلة شهر رمضان المبارك!

Iftar at La Terrasse Restaurant - Gloria Hotel

With cuisines from all around the world, break your fast at our 
sumptuous Ramadan Buffet for only AED 140 per person.
Kids (6-12 years) also enjoy a 50% discount. 

Enjoy complimentary dates, dry fruits & traditional Ramadan juices 
with live Oud Music in La Terrasse’s Arabic Decor. 

Don’t miss the daily raffle draw with exciting prizes all through 
Ramadan! 

خيمة التراس الرمضانية - فندق جلوريا
تعتبــر خيمــة التــراس الرمضانيــة فــي فنــدق جلوريــا مكانــًا مثاليــًا لاســترخاء بعــد يــوم طويــل 
ــب تضــم الدجــاج المشــوي والشيشــة  ــث تقــدم قائمــة حســب الطل مــن العمــل والصــوم حي

إضافــًة إلــى الموســيقا العربيــة وشاشــات التلفــاز الموزعــة فــي أماكــن مناســبة للجميــع.
أوقات العمل: يوميًا من الساعة ٧:00 مساًء وحتى الساعة ٣:00 فجرًا.

La Terrasse Ramadan Tent - Gloria Hotel

With an a la carte menu from our BBQ kitchen, Shisha, Live Arabic 
Music and conveniently placed TV screens, La Terrasse Ramadan 
Tent at Gloria Hotel is the perfect place to unwind after a long day. 

Operating daily from 7pm – 3am.

الشيشة في لو جراند كافيه - فندق جلوريا
ــواع الشيشــة التقليديــة فــي  ــزة مــع طيــف واســع مــن أن ــة الممي ــوا باألجــواء الرمضاني احتفل

ــاف الشــاي والقهــوة.  ــب أجــود أصن ــد كافيــه« إلــى جان ــو جران مقهــى »ل

Shisha at Le Grand Café - Gloria Hotel

Get into the spirit of the season with a variety of traditional Shishas 
at Le Grand Café while you enjoy the finest teas and coffees. 

تناول الطعام داخل الغرف
نقــدم خدمــات تنــاول الطعــام داخــل الغــرف علــى مــدار 2٤ ســاعة لجميــع ضيوفنــا الكــرام، كمــا 
نضيــف خــال شــهر رمضــان المبــارك قائمــة خاصــًة بالســحور إلــى جانــب المشــروبات التقليديــة. 

In-Room Dining
We offer 24 Hours In-Room Dining Services to all our guests. For 
Ramadan we are adding a special Sohur Menu as well as traditional 
beverages. 

مأدبة رمضان في فندق جلوريا
فــي حــال رغبتــم باســتضافة األهــل أو األصدقــاء أو الزمــاء علــى مائــدة اإلفطــار يمكنكــم 
ــك  ــوق، وذل ــا ف ــخصًا فم ــن 40 ش ــات م ــري للمجموع ــكل حص ــا« بش ــة دالم ــز »قاع حج

ــارًا مــن 80 درهمــًا فقــط للشــخص الواحــد. اعتب
يحصــل مــن يقومــون بالحجــز أيضــًا علــى إفطــار مجانــي لشــخصين فــي مطعــم التــراس 
كمــا يتمتــع جميــع الضيــوف أيضــًا بإمكانيــة الدخــول مجانــًا إلــى خيمــة التــراس الخاصــة بنــا. 

Ramadan banquet at Gloria Hotel
If you want to host an Iftar for friends, family or colleagues, then our 
Dalma Banquet hall can be exclusively booked for groups of 40 or 
more starting from only AED 80 per person. 

Bookers will also receive a voucher for free Iftar for two at La Terrasse 
Restaurant and all guests will have free access to our La Terrasse Tent. 



 فـنــدق جلـــوريــا
GLORIA HOTEL

 رمضان في ياسات للشقق الفندقة
RAMADAN at Yassat Gloria Hotel Apartments 

إفطار وسحور في مطعم ذا آفينيو - ياسات جلوريا للشقق الفندقية
لتجربــة مميــزة وفريــدة مــع األهــل واألصدقــاء يقــدم لكــم مطعــم ذا آفينيــو أفضــل 

وأشــهى األطبــاق العالميــة.
اســتمتعوا ببوفيــه اإلفطــار الخــاص بنــا مــع الشيشــة مقابــل 120 درهمــًا فقــط للشــخص 

الواحــد وببوفيــه الســحور مقابــل 80 درهمــًا فقــط للشــخص الواحــد.
خصم 20% لـ:

• حاملي بطاقة كبار الشخصيات
• الضيوف القدامى

Iftar & Sohur at The Avenue - Yassat Gloria Hotel Apartments

For a refreshing experience with family & friends, The Avenue 
offers the best of global dining. 

Enjoy our Iftar Buffet with Shisha, only at AED 120 and Suhoor 
Buffet for AED 80 per person. 

20 % discount for: 
• VIP Card Holders 
• Long Term Guests 

كافيه رويال في رمضان - ياسات جلوريا للشقق الفندقية
كافيــه رويــال عبــارة عــن صالــة أنيقــة وراقيــة فــي الفنــدق تتمتــع بأجــواء وديكــورات ســاحرة 
ــتمتاع  ــارك االس ــان المب ــهر رمض ــال ش ــوف خ ــن للضي ــر. ويمك ــري وفاخ ــع عص ذات طاب

ــة التقليديــة.  ــة والتمــور إلــى جانــب المشــروبات الرمضاني بالقهــوة العربي

Café Royal in Ramadan - Yassat Gloria Hotel Apartments

Café Royal is the stylish upscale lobby lounge of the hotel, with 
beautiful contemporary and luxurious surroundings. For Ramadan, 
guests can also enjoy Arabic coffee and dates as well as traditional 
Ramadan drinks. 

قاعات الحفالت واإلفطار الخاص بالمجموعات في ياسات جلوريا
ــة للمجموعــات مــن 2٥  ــم إفطــار حصري ــق األربعــون مــن المنشــأة والئ يســتضيف الطاب

ــارًا مــن 120 درهمــًا فقــط للشــخص الواحــد. شــخصًا فمــا فــوق وذلــك اعتب
اســتمتعوا بالطيــف الواســع مــن األطبــاق الشــهية وامنحونــا شــرف اســتضافتكم علــى مأدبــة 

إفطــار رائعــة.
• 100 درهم للمجموعات من ٥0 درهمًا فما فوق

• 90 درهمًا للمجموعات األكبر من 100 شخص
• خصم ٥0% لألطفال بين عمر ٦ و12 سنة
• األطفال دون سن ٦ سنوات يأكلون مجانًا 

Group Iftars at Yassat Gloria Banquet
The 40th floor will be the venue for private Iftars for groups of 
25 or more, starting from only AED 120 per person. 

Enjoy a delectable spread and let us be the host to a perfect Iftar.

• AED 100 for groups of above 50 
• AED 90 for groups above 100 
• Kids 6 - 12 get 50% off 
• Kids below 6 years of age dine free of charge

 يــاســـات جلـــوريــــا للشـقــق الفـنـدقـيـــة
YASSAT GLORIA HOTEL APARTMENTS 
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HEALTH & WELLNESS اللياقـــة والصحـــة

تغلب على حرارة الصيف بالحفاظ على لياقتك - فندق جلوريا
سجل اآلن لعضوية 3 أشهر في نادي اللياقة البدنية مقابل 1000 درهم فقط

يقــع نــادي إلكســير للياقــة البدنيــة فــي الطابــق ٨ ويفتــح أبوابــه طيلــة أيــام األســبوع وعلــى 
مــدار 2٤ ســاعة يوميــًا. حيــث يقــدم لــرواده ناديــًا رياضيــًا مجهــزًا بالكامــل مــع خــط متكامــل 

مــن أجهــزة تدريــب العضلــة القلبيــة ومنطقــة ال مثيــل لهــا للتدريــب بــاألوزان.
الميزات اإلضافية:

• مواقف سيارات مجانية واتصال واي فاي مجاني • الدخول إلى المسبح، غرف الساونا والبخار  
• خصم 20% في مطعم التراس

يمكــن ألطفالــك قضــاء وقــت ممتــع فــي نــادي األطقــال الخــاص بنــا بينمــا تقوم/يــن بالتــدرب 
)25 درهمــًا لــكل ســاعة(.

Beat the heat by getting fit - Gloria Hotel

Register now for your 3 months gym membership for only AED 1000

Elixir Fitness Club is located at the 8th floor, open 24/7 and offers 
you a fully equipped gym with complete Cardio Line and unrivalled 
weight training zone.

Additional benefits:
• Access to swimming pool, Sauna and Steam rooms
• Free Parking & Complimentary WIFI access
• 20% discount at the La Terrasse Restaurant

While you are working-out, your little ones can enjoy our Kids Club 
(25 AED per hour).

إستعد قوامك ومظهر جسمك - فندق جلوريا
ــات الخاصــة باســتهداف الشــحوم الموجــودة فــي منطقــة البطــن  بفضــل اســتخدام آخــر التقني
تعتبــر جلســات “تيكنــو شــايب” التــي يســتمر كل منهــا لـــ ٤0 دقيقة بديــًا مثاليــًا لســاعات التدريب 

التــي ال نهايــة لهــا ومــن شــأنها أن تســاعدك علــى خســارة الســنتمترات بكفــاءة وســرعة.
اســتفد مــن عرضنــا المميــز واحصــل علــى نتائــج ســريعة مقابــل 1800 درهــم فقــط لـــ 

12 جلســة - فــي الطابــق الثامــن، نــادي إلكســير للياقــة البدنيــة.
Get in shape - Gloria Hotel

With the latest technology for targeting fat loss in the belly area, 
our TechnoShape 40 min sessions will be an exchange for endless 
hours of exercise and make you lose centimetres quickly!

Avail our offer and get fast results for only AED 1800 for 12 sessions 
- 8th floor, Elixir Fitness Club.

تعلم االسكواش هذا الصيف - فندق جلوريا
نقدم جلسات تدريب على االسكواش لشخصين مقابل 1100 درهم فقط لكل 10 جلسات 

في فندق جلوريا، الطابق الثامن!
Learn Squash this summer - Gloria Hotel

We are offering Squash coaching sessions for 2 people at only 
AED 1,100 for 10 lessons at Gloria Hotel, 8th Floor! 

نادي األطفال - فندق جلوريا
نــادي الجمــل لألطفــال، فــي الطابــق الثامــن، مــكاٌن آمــن لضيوفنــا الصغار يقــدم طيفــًا متنوعًا 

مــن األنشــطة واأللعــاب المليئــة بالمــرح والفائــدة لضمــان أن يحظــى األطفــال بأمتــع األوقات.
ــن  ــاعات م ــدة 3 س ــا لم ــم بعنايتن ــرك أطفالك ــترخاء وت ــة االس ــوم فرص ــم الي ــدم لك نق

ــط. ــًا فق ــل 7٥ درهم ــطة مقاب ــال أو األنش ــة األطف مجالس
Kid’s Club - Gloria Hotel

Camel Kids club, on the 8th floor, is a safe place for our young guests 
with a variety of fun-filled activities and games to ensure the children 
have a good time. 

We are offering you a chance to relax and leave the kids under our 
supervision for 3 hours of babysitting or activities at only AED 75.

MICE االجتماعات والمؤتمرات
 

قاعات االجتماعات في فندق جلوريا
اجعــل فعاليــات شــركتك أكثــر رقيــًا وتأثيــرًا مــع قاعــات االجتماعــات فــي فنــدق جلوريــا. فمــع 
ــدق اســتضافة  ــرًا مربعــًا يمكــن للفن مســاحة مخصصــة لاجتماعــات تتجــاوز الـــ 165٣ مت
أنــواع مختلفــة مــن األحــداث والفعاليــات مــن االجتماعــات الصغيــرة إلــى المؤتمــرات الكبــرى 
وحفــات الزفــاف. حيــث تشــغل مرافــق االجتماعــات ٤ طوابــق مــن الفنــدق )مــن الطابــق ٤ 

إلــى الطابــق ٧( يتصــل كل منهــا مباشــرة بمواقــف للســيارات ومصاعــد.
للحجــوزات يرجــى االتصــال بنــا علــى الرقــم: ٨1٤٩ ٣٨1 ٤ ٩٧1+ أو مراســلتنا عبــر البريــد 

banquets@gloriahotelsdubai.com اإللكترونــي

Gloria Hotel Meeting facilities
Add impact and flair to your corporate events with Gloria Hotel’s 
meeting facilities. Boasting over 1,653 sqm of space, the Hotel 
can host various types of events from small meetings to big 
conferences and weddings. The meeting facilities occupy 4 levels 
from P4 to P7 with each level having direct access to car park and 
elevators. 

For bookings call us at: +971 4 381 8149
or email us at: banquets@gloriahotelsdubai.com

حفالت الزفاف في فندق جلوريا
ــع خــاص بالزفــاف، الفطــور األول  ــك رائ ــب كي ــة واحــدة للعروســين، قال اســتمتع بإقامــة لليل
للعروســين، جلســتي مســاج فاخرتيــن وغيرهــا الكثيــر مــن الخدمــات المميــزة التــي تضمهــا 

الباقــة الخاصــة بالزفــاف.
عرض ال ينسى ليوم ال ينسى مع »باقة الياسمين« الخاصة بنا التي تبدأ من 1٥٥ درهمًا فقط.
 Joana.mago@gloriahotelsdubai.com :للمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني

Weddings at Gloria Hotel
Enjoy a night’s stay for bride and groom, a beautiful wedding cake, the first breakfast 
for the newlyweds, luxury massages and much more as part of your wedding package.

A memorable offer for a memorable day with our Jasmine Package starting from AED 155.

For more information, please email us at: Joana.mago@gloriahotelsdubai.com

 فـنــدق جلـــوريــا
GLORIA HOTEL


