
JUMEIRAH AT SAADIYAT ISLAND RESORT

Island

SENSATIONS
FEBRUARY 2020

Discover a Destination You’ ll Love



Ask your friendly waiter on for more info on our pool, darts and tennis tournaments.  Alternatively call on 

+971 2 811 4342 or follow us on Instagram @offsidesaadiyat for more fantastic events

Rock the Thursday night away with BOXTONES
7th, 14th, 21st and 28th February, from 6pm

LIVE 6 NATIONS RUGBY
1st February – 14th March

Come taste our limited edition 6 Nations burger
AED 20 on specific country Vs country drinks
during match hours

BOXING FAN?
You’ll be thrilled to hear that we will be
showing Wilder vs Fury

Other live action during February includes Super Bowl 2020, 
English Premiership, Series A and more

The very popular QUIZ NIGHTS with Sonya Mac is back on 
Wednesdays and BINGO on Tuesdays.
Amazing prizes and great atmosphere

Feed Your Hunger
For Sport and More



LIVE ENTERTAINMENT AT TEAN

Oud and violin entertainment
Wednesday – Friday, 20:00 to 23:00

Belly dancer
Fridays, 20:00 to 23:00

Oud player 
Fridays, 10:00 to 13:00
Saturdays, 11:00 to 14:00

TEAN

SUNSET ARABIC AFTERNOON TEA
Daily, 17:00 to 19:00

An Arabic Afternoon tea on the boardwalk, offering 
amazing beach views and personalised service, 
is the perfect way to catch up with close ones and 
enjoy the sunset. The set menu reveals Arabian 
flavours bound to thrill, with cold infusion options 
being a highlight of our rich selection.

AED 300 | Set menu
Prior reservation is required

FAMILY BRUNCH
Saturdays, 11:00 to 14:00

An Arabic Brunch where families get together for 
a journey of Arabian flavours. Savour delicacies 
from our breakfast and lunch menu along with the 
amazing view and live entertainment.

Starting from AED 135

WEEKEND BREAKFAST (SOB7IYYE)
Fridays and Saturdays, 8:00 to 12:00

Enjoy the most important (and now the most 
delicious) meal of the day, TEAN style. A stone’s 
throw away from the idyllic Saadiyat shore, the 
vibe is perfect to  begin your day. Choose between 
Arabian breakfast favourites with touches of  
Western influence, or enjoy a sharing breakfast 
degustation.

À la carte menu

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, tourism fees and taxes



Majlis Saadiyat

TEAN and Mare Mare

VALENTINE AFTERNOON TEA
14 February, 14:00 to 18:00

Join us in celebration of Valentine’s day with 
the launch of our Signature Tea Blend Series. 
Known as Chanoyu, Sado or simply Ocha, the 
Japanese tea ceremony is a choreographic ritual 
that pours all one’s attention into the predefined 
movements and aesthetics while preparing a bowl 
of tea. Matcha green tea is served with traditional 
Japanese sweets to balance the bitterness. 

Naturally fruity vegetal flavour of Sencha Fukuyu 
is deliciously blended with the tasty notes of 
blueberry. A cup of tea which is pleasantly 
aromatic, fresh and gourmet.

AED 50 | Fukuyu Myrtille Signature tea

VALENTINE’S DAY
14 February, 17:00 to 19:00

Looking for something special for Valentine’s 
Day? Feel free to choose any of our classic 
dishes or a specially crafted set menu with 
the finest seafood served on the boardwalk 
with a special set up.  We can add to your 
experience with a selection of additions like 
belly dancer and violin player.

AED 1,000 minimum spend along the 
garden area and by the pool

AED 1,500 minimum spend on the 
boardwalk

For more information or reservations, please contact us: +971 2 811 4342  |  JSIrestaurants@jumeirah.com



TAVOLA MASCHERATI
28 February, 17:00 to 20:00

Overlooking the stunning beach, Jumeirah at 
Saadiyat Island Resort welcomes you to the monthly 
Boardwalk Sunset dinners.

This month draws inspiration from the Venice 
Carnivale. Dress in your finest masquerade attire 
and enjoy a delicious menu curated for the most 
discerning palette.

The best dressed guest will enjoy a complimentary 
dinner.

AED 325 | Inclusive of soft beverages
AED 425 | Inclusive of house beverages
Best dressed competition

SPAGHETTATA ALLE VONGOLE
Mondays, 12:00 to 22:30

Savour a hearty bowl of spaghetti with 200g of fresh 
Venetian clams and a glass of Italian grape. 

AED 95 | Inclusive of a glass of white

PEARL AFTERNOON TEA
Daily, 14:00 to 18:30

February will also see the introduction of our Bubbly
Afternoon Tea located in the private section of Majlis.
Enjoy a bottle of grape juice that perfectly blends notes 
of two French grape varieties into a refreshing sparkling 
beverage, perfect for any celebration or occasion.

AED 495 | Inclusive of Pearl’s Sparkling grape juice

POLENTATA CON SIMONE
Wednesdays, 12:00 to 22:30 

A hearty bowl of polenta loaded with your favourite 
toppings: Beef Spezzatino; Lamb shank; Frutti di 
mare; Bolognese and Vegetarian.

Starting from AED 110

Mare Mare

Majlis Saadiyat

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, tourism fees and taxes

BOARDWALK SUNSET



White

CARNIVAL BRUNCH
21 February, 13:00 to 16:00

A Carnival atmosphere with festive flavours forms the 
theme for this month’s brunch inspired by a carnival 
fiesta. It promises to be an enchanting gastronomic 
explosion of flavours, sensations, live performance and 
Carnival masks. The best dressed will be rewarded 
with a one night stay at our beautiful Jumeirah at 
Saadiyat Island Resort. 

AED 375 | Inclusive of soft beverages
AED 475 | Inclusive of house beverages
AED 575 | Inclusive of premium bubbly
AED 115 | Kids Brunch (7 – 14 years old)    
Complimentary (0 – 6 years old)

SAN VALENTIN JAZZ DINNER 
14 February, 20:00 to 1:00

We are launching our monthly Balloon Party with a 
special edition dedicated to love. Enjoy a romantic 
set menu with magicians, polaroid photos and of 
course our 4-piece Jazz band. The ceiling will be 
filled with balloons that hold fantastic prizes including 
one night stay at our beautiful resort, which gives the 
evening an interesting twist.

AED 600 | Romantic dinner with a welcome 
drink
AED 400 | No dinner, party only (minimum 
spend per couple)
AED 350 | Add a bottle of Veuve Clicquot 
AED 120 | 3 cocktails from San Valentin 
collection

Couples and friends are all welcome!

The Lounge

Bookings are open for our Navy & Pirates Brunch on 13 March and Easter Brunch on 10 April.

After brunch party in Pool Bar with our resident DJ from 16:00 to 20:00, receive a complimentary drink.

For more information or reservations, please contact us: +971 2 811 4342  |  JSIrestaurants@jumeirah.com



World leader in wellness  ●  Innovative, holistic approach  ●  Personal training
Invigorating classes  ●  Healthy Café  ●  Supercharged supplements

Mindset, movement, nutrition, sleep  ●  Fitness & Lifestyle memberships available

Introductory Bundles
10 Class Bundles for AED 675  ●  10 PT Bundles for AED 3,250

*One off purchase for new Bodyism members. Valid until 30 April 20

T: +971 2 811 4366  ●  E: Bodyism.Saadiyat@jumeirah.com  ●  @jumeirahsir
www.jumeirah.com/JSIbodyism



LOVE IS... VIP SIGNATURE SPA EXTRAVAGANCE
1 – 29 February, 9:00 to 21:00

Indulge on a spa journey with our exclusive VIP Deluxe Suite, allowing
side by side bespoke signature rituals to leave you relaxed and rejuvenated.

       60-minute massage, 30-minute body scrub, 30-minute express facial 
       Pool, beach and spa wellness facilities access 
       20% discount on any additional spa treatments and 10% on retail items 
       Cake and sparkling

AED 1,500 per couple

Terms and conditions:
Not valid on public holidays or in conjunction with any other offer or discount
Advance reservation required

EMPOWERING ME! SPA LADIES DAY
Mondays, 9:00 to 21:00 

Discover the true meaning of a Spa with this inviting and luxurious
package that provides you with an indulgent and immersive experience.

Look no further than our signature massages spa enhancements collection.
We promise you a day of bliss and rejuvenation that will leave you looking
fresh and flawless.

       60-minute signature massage and 30-minute spa enhancements
       Select any treatment from the following: back, neck and shoulder
       massage | express facial | body scrub | foot massage 
       Pool, beach and spa wellness facilities access 
       Yoga class with Bodyism   
       20% discount on any additional spa treatments and 10% on retail items 
       Breakfast at White restaurant

AED 590
All package inclusions must be redeemed on the same day.
Not valid in conjunction with any other offer or discount.

For more information or reservations, please contact us: +971 2 811 4357  | JSIspa@jumeirah.com

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, tourism fees and taxes



Capital

SENSATIONS
FEBRUARY 2020

A Destination to Love

JUMEIRAH AT ETIHAD TOWERS



Follow your heart to Jumeirah at Etihad Towers and fall in love from
the very first visit as you embark on a culinary journey.

Ray’s Grill   |   3 course sharing set menu, AED 890 per couple.
Private rooms are available

BiCE   |   3 course set menu, AED 290 per person. À la carte menu available

Rosewater   |   Dinner buffet starting from AED 260

Ray’s Bar and Observation Deck at 300    |   Spectacular views complement the savoury 
platter and a glass of sparkling for AED 150 per person

Nahaam   |   Valentine’s brunch starting from AED 390 and BBQ dinner for AED 225 with 
a glass of sparkling

Dine under the stars in a private tent on the beach with 4 course set menu and beverages 
for AED 2,990 per couple or surprise your loved one with a romantic voyage with a supper 
on private boat for AED 3,500

Ladies will receive a surprise gift in all venues from us

For more information or reservations, please contact us: +971 2 811 5666 |  JADrestaurants@jumeirah.com

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, tourism fees and taxes



DIA DOS NAMORADOS
Happy Valentine’s day

14 February 

4 Course sharing set menu for 2 with a welcome drink

AED 695 per couple from 19:00 to 23:00

Fiesta de Soliteros
Singles, come and dance the night away with unlimited house beverages

AED 225 per person from 18:00 to 21:00 at VaKaVa Lounge

Live ‘Cuban Summer’ band, saxophonist and DJ will set the party on fire

+971 2 811 5666  |  JADrestaurants@jumeirah.com
jumeirah.com/vakava



Daily, 14:00 to 18:00

This month, Jumeirah at Etihad Towers’ award-winning 
afternoon tea pays homage to Audrey Hepburn, and to a film 

that is a perfect depiction of  timeless class and elegance.

AED 220 | Lobby Lounge
AED 250 | Observation Deck at 300

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of  all applicable service charges, tourism fees and taxes



TIME FOR BREAK
Sundays – Thursdays, 12:00 to 15:00

Take advantage of our fabulous weekday lunch 
offer with 2 or 3 course menu inclusive of water, 
tea or coffee and enjoy breath-taking views from 
level 63.

AED 125 | Two course menu per person
AED 155 | Three course menu per person

NIGHTS FOR HIM & HER
Tuesdays, 19:00 to 23:00

This special tasting menu with meat dishes is a real 
treat for “him” and fish dishes are just as delightful 
for “her”. Accompanied by a glass of sparkling and 
complimented with the spectacular 360° view, it is 
a night to save in your calendar.

AED 550 for two

Ray’s Grill

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, tourism fees and taxes

FORMAGGIO E VINO                                                              
Thursdays, 19:00 to 21:00

Enjoy a wide range of perfectly selected cheese 
and cold cuts with free flow of house grape. Let 
our talented pianist entertain you and your guests 
while we serve you a few of our speciality platters.

AED 185 per person

BiCE

GYUNIKU
15 – 29 February, 19:00 to 23:00

Tantalise your taste buds with expertly crafted 
menu featuring fresh, simple and tasty beef dishes 
prepared by kaiseki-trained Chef Ando Takashi 
and his award-winning team.

À la carte menu

Tori No Su



MARGARITA WEEK
 17 – 22 February

Special menu with 6 exclusive recipes starting from AED 30.
In the restaurant be amazed by our Margarita Trolley parked next to your table 

shaking the flavours of Mexico in front of your eyes

CARNIVAL DE BRAZIL
25 February, 20:00 onwards  |  VaKaVa Lounge

This night will be an experience to remember as we celebrate
the Brazilian Carnival and launch IPANEMA, our new Ladies Night

with signature beverages, delicious food and great music.
Ladies will receive 3 complimentary drinks from a selected menu

VAKA SOCIAL HOUR
Monday – Saturday, 17:00 to 21:00  |  VaKaVa Lounge

Our daily Happy Hour with drinks starting from AED 30

Live Entertainment
DJ: Daily

Live Band: Tuesday – Saturday

+971 2 811 5666  |  JADrestaurants@jumeirah.com
jumeirah.com/vakava



Nahaam

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, tourism fees and taxes

AWARD-WINNING BRUNCH
Fridays, 12:30 to 16:00

Take Fridays to a new level and immerse yourself in 
an interactive award-winning Brunch featuring live 
food and beverage stations, and entertainment from 
a band and DJ.

AED 390 | Inclusive of soft beverages
AED 450 | Inclusive of house beverages
AED 575 | Inclusive of premium bubbly
AED 185 | Kids Brunch (9 – 14 years old)
Kids 8 years old and below dine for free

VEGANUARY
1 – 29 February, lunch and dinner

Due to popular demand, we extend the 
celebration of Veganism. We invite you to a healthy 
dining experience in the city, which includes 5 
vegan dishes packed with nutrients, fibre, minerals 
and vitamins. Embrace vegan living for another 
month.

Special à la carte menu

SEAFOOD NIGHT
Fridays, 19:00 to 23:00

Embark on a seafood voyage on Friday night, 
featuring hot and cold seafood. Be sure to leave 
room for the decadent dessert station for a sweet 
ending. 

AED 260 | Inclusive of buffet only 
AED 285 | Inclusive of soft beverages
AED 350 | Inclusive of house beverages

Rosewater



Price is in UAE Dirham and is inclusive of all applicable service charges, tourism fees and taxes

You don’t have to be in a suit and a tie to be a Gent, smart casual 
passes with us. Come enjoy with 3 beverages and a snack from our 
selection for AED 95 per gent.

SATURDAYS, 20:00 – 01:00

Snacks served until 23:00
No additional discounts apply



ESCAPE WITH A SPA 
INDULGENCE
Daily, 09:00 to 22:00

If you think you can’t feel any better, the chances are 
you haven’t paid a visit to Talise Spa. Spend some time 
here and you’ll feel rejuvenated and revitalised. 

Experience the ultimate in relaxation with 75-minutes 
Blissful Marma massage and receive complimentary 
30-minute scrub, facial or Indian head massage for
AED 590 per person (save AED 310).

ROMANTIC COUPLES’ 
TREATMENT 
10 – 17 February, 09:00 to 22:00

If you can’t decide how best to spoil the one you love 
this Valentine’s Day, spending quality time together 
at the spa is a great way to cover all bases. Whisk 
yourselves away on a romantic spa break at Talise Spa 
with an exclusive Jewel of Paris couple’s retreat.

Unwind with 60-minute facial and 30-minute massage 
for AED 715 per couple

For more information or reservations, please contact us: +971 2 811 5858  |  JADspa@jumeirah.com

Terms and conditions apply.
Prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, tourism fees and taxes



ملزيٍد من املعلومات وللحجز ُيرجى االت�صال بالرقم:

JADspa@jumeirah.com |   +٩٧١٢٨١١٥٨٥٨ 
االأ�ص��عار املذك��ورة بالدره��م االإمارات��ي، و ت�ص��مل ر�ص��م اخلدم��ة و جمي��ع الر�ص��وم احلكومي��ة املحلي��ة و ال�صرائ��ب

العالج الرومان�سي للزوجني 
10 -  17 فرباير من ال�ساعة 09:00 حتى ال�ساعة 22:00

اإذا كنت غري متاأكٍد من اختيار اأف�صل طريقة الإ�صعاد من حتب  يف عيد احلب لهذا العام، 
فاإن ق�صاء وقت ممتع معًا يف ال�صبا هو و�صيلة رائعة لالهتمام بجميع التفا�صيل.

انعما ببع�ض الوقت الباعث على الراحة واال�صرتخاء واململوء باللحظات الرومان�صية 
داخل تالي�ض �صبا  الذي يقدم مالذًا ح�صريًا للزوجني مع جل�صة "جوهرة باري�ض".

انعم باال�صتجمام مع جل�صة عناية بالوجه ملدة 60 دقيقة وجل�صة تدليك ملدة 30 دقيقة
ب�سعر 715 درهماً اإماراتياً للزوجني

تخل�ص من اأعبائك مع جل�سة 

�سبا ُمدلِّلة للحوا�ص
يومياً من ال�ساعة 09:00 حتى ال�ساعة 22:00

ن، فهذا على االأرجح  الأنك مل تتوجه لزيارة تالي�ض  اإذا كنت ترى اأنك ال ت�صعر باأي حت�صُّ
�صبا. اق�ِض بع�ض الوقت هنا و�صت�صعر باحليوية والطاقة املتجددة.

ا�ستمتع باأق�سى درجات الراحة واال�سرتخاء ملدة 75 دقيقة مع جل�سة تدليك 

مارما ال�سعيد واح�سل على جل�سة تق�سري اجل�سم اأو جل�سة عناية بالوجه اأو 

جل�سة تدليك هندي للراأ�ص ملدة 30 دقيقة جماناً، كل ذلك ب�سعر 590 درهماً 

ْر 310 دراهم اإماراتية(. اإماراتياً لل�سخ�ص الواحد )وفِّ



االأ�ص��عار املذك��ورة بالدره��م االإمارات��ي، و ت�ص��مل ر�ص��م اخلدم��ة و جمي��ع الر�ص��وم احلكومي��ة املحلي��ة و ال�صرائ��ب

جينتز نايت

لي�ص عليك التاأنُّق ببذلة ورابطة عنق لتبدو رجاًل اأنيقاً، الأننا ن�سمح

بالزي االأنيق غري الر�صمي؛ فلتاأِت لال�صتمتاع بثالثة م�صروبات ووجبة خفيفة من اختيارنا ب�صعر ٩٥ 
درهمًا اإماراتيًا لل�صخ�ض الواحد.

ال�سبت، 8:00 م�ساًء حتى 1:00 �سباحاً

٩٥ درهمًا اإماراتيًا للرجال �صامل 3 م�صروبات مع وجبة خفيفة.
يتم تقدمي الوجبات اخلفيفة حتى ال�صاعة ١١:00  م�صاًء



JADrestaurants@jumeirah.com |   +٩٧١٢٨١١٥666 :ملزيٍد من املعلومات وللحجز ُيرجى االت�صال بالرقم

ليلة املاأكوالت البحرية 

اجلمعة، 7:00 م�ساًء وحتى 11:00 م�ساًء

ال�صروع يف رحلة لعامل املاأكوالت البحرية ليلة اجلمعة،
ت�صمل املاأكوالت البحرية ال�صاخنة والباردة. ودعونا ال

نن�صى حمطة احللوى لنختم وجبتنا باأجمل طريقة.

260 درهم  |  ي�سمل بوفيه فقط

285 درهم  |  �ساملة امل�سروبات الغازية

روز ووتر

نهام

الربان�ص احلائز على جوائز

كل يوم جمعة، من ال�ساعة 12:30 حتى ال�ساعة 16:00

اح�صل على يوم جمعة خمتلف متامًا وا�صتمتع بتناول وجبة الربان�ض 
املميزة يف من�صات مبا�صرة لتح�صري الطعام وامل�صروبات واملمزوجة 

بفقرات ترفيهية مبا�صرة.

390 درهماً اإماراتياً | امل�سروبات الغازية

185 درهماً اإماراتياً | بران�ص االأطفال )9 حتى 14 عاماً(

طعام جماين لالأطفال دون الـ8 �سنوات

نهام

النباتي

1 - 29 فرباير، الغداء والع�ساء

نزواًل على رغبة اجلماهري، ن�صتمر يف االحتفال بنمط الغذاء النباتي 
رف، ندعوك لال�صتمتاع بتجربة طعام �صحية داخل املدينة، والتي  ال�صِ

تت�صمن ٥ اأطباق نباتية �صرف معززة بالعنا�صر الغذائية واالألياف 
واملعادن والفيتامينات. متتع باأ�صلوب احلياة النباتي طوال �صهر اآخر.

قائمة الطعام ح�سب الطلب اخلا�سة



اأ�سبوع املارغريتا

17 - 22 فرباير

قائمة طعام خا�سة ت�سم 6 و�سفات ب�سعر يبداأ من 30 درهماً اإماراتياً.

واأنت داخل املطعم �صُتفاجاأ بوجود عربة املارغريتا اخلا�صة بنا بجانب طاولتك لال�صتمتاع بالنكهات املك�صيكية املميزة 
ر اأمام ناظريك التي حُت�صَّ

كرنيفال دي برازيل
25 فرباير، من ال�ساعة 20:00 ف�ساعداً | ردهة فاكافا

�صتقدم لك هذه الليلة جتربة ال ُتن�صى حيث نحتفل بكرنفال الربازيل ونطلق �صهرتنا اجلديدة املخ�ص�صة لل�صيدات 
"اإيبانيما" ب�صحبة امل�صروبات املميزة واملاأكوالت ال�صهية واملو�صيقى الرائعة، �صتح�صل ال�صيدات على 3 م�صروبات جمانية 

من قائمة خمتارة.

فاكا �سو�سيال

االثنني - ال�سبت، من ال�ساعة 5:00 م�ساًء اإىل ال�ساعة 9:00 م�ساًء | فاكافا الوجن

اأوقات �صعيدة يوميًا مع م�صروبات تبداأ من 30 درهم

فعاليات الرتفهيه احلية

دي جي: يوميا

الفرقة املو�سيقية احلية: الثالثاء - ال�سبت

JADrestaurants@jumeirah.com  |   +٩٧١٢٨١١٥666
jumeirah.com/vakava



وقت اال�سرتاحة

اأيام االأحد، من ال�ساعة 12:00 حتى ال�ساعة 15:00

ا�صتفد بعر�ض الغداء الرائع الذي نقدمه خالل اأيام االأ�صبوع  مع قائمة  
اأو ال�صاي اأو القهوة، مع اال�صتمتاع باإطالالت اأخاذة من امل�صتوى 63. 

125 درهماً اإماراتياً  |  قائمة طعام من طبقني لكل �سخ�ص

155 درهماً اإماراتياً  |  قائمة طعام من ثالثة اأطباق لكل �سخ�ص

ليلة اجلنب

اأيام اخلمي�ص من ال�ساعة 19:00 حتى ال�ساعة 21:00

ا�صتمتع مبجموعة كبرية من اأنواع اجلنب و�صرائح اللحوم الباردة 
املنتقاة بعناية مع عدد غري حمدود من عبوات ع�صري التفاح اخلا�ض 

بالفندق.  ا�صتمتع اأنت و�صيوفك مبو�صيقى عازف البيانو املوهوب  
ودعنا نقدم لكم القليل من مقبالت الكانبيه املميزة لدينا.

185 درهماً اإماراتياً لل�سخ�ص الواحد.

جيونيكو 

15 -29 فرباير من ال�ساعة 19:00 حتى ال�ساعة 23:00

دلل براعم التذوق لديك مع قائمة الطعام امل�صممة باأيدي خرباء 
الطهي والتي ت�صم اأطباق حلوم �صهية جتمع بني الب�صاطة واملذاق 

الطيب حم�صرة باأيدي الطاهي اأندو تاكا�صي املُدرب جيدًا على اأ�صلوب 
الطهي “كاي�صيكي” وفريقه احلائز على العديد من اجلوائز.

قائمة الطعام ح�سب الطلب

لياٍل خا�سة له ولها

اأيام الثالثاء من ال�ساعة 19:00 حتى ال�ساعة 23:00

ُتعد هذه القائمة اخلا�صة التي ت�صم اأطباق حلوم �صهية اختيارًا رائعًا 
“له” وُتعد اأطباق االأ�صماك هديًة رائعة “لها”. تاأتي هذه القائمة مع 

كاأ�ض من امل�صروبات الفوارة وتكتمل املتعة باإطالالت بانورامية �صاملة، 
لتحظى بليلة ي�صعب ن�صيانها.

 ب�سعر550 درهماً اإماراتياً ل�سخ�سني

بيتشيرايز جريل

االأ�ص��عار املذك��ورة بالدره��م االإمارات��ي، و ت�ص��مل ر�ص��م اخلدم��ة و جمي��ع الر�ص��وم احلكومي��ة املحلي��ة و ال�صرائ��ب

توري نو سو



االإفطار يف تيفاين
يومياً من ال�ساعة 14:00 حتى ال�ساعة 18:00

خالل هذا ال�صهر، حتتفي وجبة �صاي ما بعد الظهرية احلا�صدة للجوائز يف فندق جمريا يف اأبراج االإحتاد باملمثلة اأودري هيبورن، 
وبفيلمها الذي يعد جت�صيدًا مثاليًا ملعاين االأناقة والرقي.

220 درهماً اإماراتياً | ردهة البهو

250 درهماً اإماراتياً | منارة الروؤية من 300

االأ�ص��عار املذك��ورة بالدره��م االإمارات��ي، و ت�ص��مل ر�ص��م اخلدم��ة و جمي��ع الر�ص��وم احلكومي��ة املحلي��ة و ال�صرائ��ب



ديا دو�ص نامورادو�ص
عيد حب �سعيد

14 فرباير

قائمة طعام ثابتة ل�سخ�سني ت�سم 4 اأطباق رئي�سة للم�ساركة مع م�سروب ترحيبي

ب�صعر 6٩٥ درهمًا اإماراتيًا للزوجني من ال�صاعة ١٩:00 حتى ال�صاعة ٢3:00

فيي�صتا دو �صولتريو�ض
فلياأتي العزاب لال�صتمتاع بالرق�ض طوال الليل مع عدد غري حمدود من امل�صروبات اخلا�صة بالفندق

ب�صعر ٢٢٥ درهمًا اإماراتيًا لل�صخ�ض الواحد من ال�صاعة ١٨:00 حتى ال�صاعة ٢١:00 بردهة فاكافا

�صي�صتعل احلفل باأجواء �صاخبة مع العزف احلي لفرقة ’Cuban Summer’ ونغمات عازف ال�صاك�صفون 
ومو�صيقى الدي جيه

JADrestaurants@jumeirah.com  |   +٩٧١٢٨١١٥666
jumeirah.com/vakava



كن �سبباً يف
ر�سم ب�سمة على �سفتيها يف عيد احلب

تبع قلبك واجته اإىل فندق جمريا يف اأبراج االحتاد، وُذب ع�صقًا يف هذا 
املكان من اأول زيارة، وانطلق يف رحلة اإىل عامل الطهي.

رايز جريل | قائمة طعام ثابتة ت�سم 3 اأطباق رئي�سة للم�ساركة، ب�سعر 

890 درهماً اإماراتياً للزوجني. تتوافر غرف خا�سة

بيت�سي  |  قائمة طعام ثابتة ت�سم 3 اأطباق رئي�سة للم�ساركة، ب�سعر 290 

درهماً اإماراتياً لل�سخ�ص الواحد. تتوافر قائمة طعام ح�سب الطلب

ماء الورد  |  بوفيه الع�ساء ب�سعر يبداأ من 260 درهماً اإماراتياً

مقهى رايز ومنارة الروؤية من 300  |  اإطالالت خالبة تكتمل معها 

جتربة الطعام التي ت�سم طبقاً �سهياً وكاأ�ساً من امل�سروبات الفوارة 

ب�سعر 150 درهماً اإماراتياً لل�سخ�ص الواحد

ناهام  |  بران�ص عيد احلب ب�سعر يبداأ من 390 درهماً اإماراتياً وع�ساء 

االأطباق امل�سوية ب�سعر 225 درهماً اإماراتياً مع كاأ�ص من امل�سروبات 

الفوارة

ا�ستمتع بتناول الطعام حتت �سوء النجوم يف خيمة خا�سة على ال�ساطئ مع قائمة طعام ثابتة ت�سم 4 اأطباق رئي�سة مع امل�سروبات ب�سعر 

2،999 درهماً اإماراتياً للزوجني، اأو فاجئ من حتب برحلة رومان�سية مع وجبة م�سائية على منت قارب خا�ص ب�سعر 3،500 درهم اإماراتي.

�سُنفاجئ ال�سيدات يف جميع وجهاتنا بهدية رائعة.

االأ�ص��عار املذك��ورة بالدره��م االإمارات��ي، و ت�ص��مل ر�ص��م اخلدم��ة و جمي��ع الر�ص��وم احلكومي��ة املحلي��ة و ال�صرائ��ب
JADrestaurants@jumeirah.com |   +٩٧١٢٨١١٥666 :ملزيٍد من املعلومات وللحجز ُيرجى االت�صال بالرقم



أجــواء العاصمة المشــوقة 

وجهة تأسر القلوب

فندق جميرا في أبراج االتحاد

فبراير ٢٠٢٠



الت�سجيع! يوم املراأة يف ال�سبا!
اأيام االثنني من ال�ساعة 09:00 حتى ال�ساعة 21:00

تعريف على املفهوم احلقيقي ملتعة ال�صبا مع هذه الباقة الفاخرة لت�صتمتعي بتجربة فريدة واآ�صرة ال ميكن 
مقاومتها يف مرافق ال�صبا املميزة، واالأجواء املفعمة بالراحة واالأناقة حول امل�صبح وال�صاطئ النقي، 

ومركز بوديزم للياقة البدنية املخ�ص�ض لعا�صقات ممار�صة الريا�صة.

     جل�سة تدليك مميزة ملدة 60 دقيقة وجل�سة با�ستخدام العالجات  اختاري العالج املف�سل لٍك مما 

يلي: تدليك الظهر والعنق والكتف  |    جل�سة العناية بالوجه ال�سريعة  |   تق�سري اجل�سم  |   تدليك 

القدم

     اإمكانية ا�ستخدام امل�سبح وال�ساطئ ومرافق ال�سبا

     ف�سول يوجا يف بوديزم

     خ�سم 20% على اأي جل�سات عالجية اإ�سافية يف ال�سبا وخ�سم 10% على املنتجات التي ُتباع      

بالتجزئة.

     تناول وجبة االإفطار يف مطعم وايت

590 درهماً اإماراتياً

يجب ا�صتخدام جميع حمتويات الباقة يف نف�ض اليوم. هذا العر�ض غري �صاٍر مع اأي عر�ض اأو خ�صومات اأخرى.

احلب هو جتربة مدلِّلة للحوا�ص يف جناح ال�سبا 

الفاخر لكبار ال�سخ�سيات
1 - 29 فرباير من ال�ساعة 09:00 حتى ال�ساعة 21:00

ا�صتمتع بتجربة ح�صرية يف جناح كبار ال�صخ�صيات الفاخر املُلَحق به مرافق خا�صة لتغري املالب�ض، 
لة للحوا�ض مع جتارب  وغرفة بخار، وبهٍو ف�صيح لال�صرتخاء يف الهواء الطلق، باالإ�صافة اإىل رحلة مدلِّ

ال�صبا املعززة مبجموعة العالجات املميزة التي �صتجعلك تنعم باال�صرتخاء، و�صت�صمن جتديد ن�صاطك 
وحيوتك.

     جل�سة تدليك ملدة 60 دقيقة، وجل�سة تق�سري ملدة 30 دقيقة، وجل�سة عناية بالوجه ملدة 30 دقيقة

     اإمكانية ا�ستخدام امل�سبح وال�ساطئ ومرافق ال�سبا.

     خ�سم 20% على اأي جل�سات عالجية اإ�سافية يف ال�سبا وخ�سم 10% على املنتجات التي ُتباع 

بالتجزئة

     كعك وم�سروبات فوارة

 

ب�سعر 1500 درهم اإماراتي للزوجني

ال�سروط واالأحكام:

هذا العر�ض غري �صاٍر يف العطالت الر�صمية اأو مع اأي عر�ض اأو خ�صومات اأخرى.
يلزم احلجز امل�صبق.

ملزيٍد من املعلومات وللحجز ُيرجى االت�صال بالرقم:٩٧١٢٨١١٤3٥٧+
JSIspa@jumeirah.comInstagram: @JumeirahSIR  |  jumeirah.com/JSIspa  |  

االأ�ص��عار املذك��ورة بالدره��م االإمارات��ي، و ت�ص��مل ر�ص��م اخلدم��ة و جمي��ع الر�ص��وم احلكومي��ة املحلي��ة و ال�صرائ��ب



رائــد عاملــي يف جمــال ال�سحــة والعافيــة   ●   اأ�ســاليب �ســاملة ومبتكــرة   ●   تدريــب �ســخ�سي

ف�سول جمددة للن�ساط    ●   مقهى �سحي.    ●   مكمالت فائقة الفاعلية

ا�سرتخاء، ن�ساط، تغذية، نوم    ●   تتوافر الع�سويات املعززة للياقة ومنط احلياة

باقــات املبتدئني

باقــة تتاألــف مــن 10 ف�ســول ب�ســعر 675    ●   باقــة تتاألــف مــن 10 جل�ســات تدريــب �ســخ�سي ب�ســعر 3،250 درهمــاً اإماراتيــاً

*العر�ــص متــاح مــرة واحــدة الأع�ســاء بوديــزم اجلــدد متــاح حتى 30 اأبريل 2020

T: +971 2 811 4366  ●  E: Bodyism.Saadiyat@jumeirah.com  ●  @jumeirahsir
www.jumeirah.com/JSIbodyism



ع�ساء �سان فالنتني جاز

14 فربايــر مــن ال�ســاعة 20:00 حتــى ال�ســاعة 1:00

ينطلق حفل البالونات ال�صهري بن�صخة مميزة خم�ص�صة لالحتفال 
باحلب. ا�صتمتع بقائمة طعام رومان�صية مع العرو�ض ال�صحرية 

وال�صور الفورية على اأنغام مو�صيقى فرقة اجلاز املكونة من اأربعة 
عازفني. �صيكون ال�صقف ُمزدانًا بالبالونات اململوءة باجلوائز الرائعة 

التي ت�صمل اإقامة ملدة ليلة واحدة يف منتجعنا الفاخر مما �صي�صفي 
مل�صة مفعمة باالإثارة على هذه ال�صهرة.

 ب�سعر 600 درهم اإماراتي  |  ع�ساء رومان�سي و م�سروب 

ترحيبي

ب�سعر 400 درهم اإماراتي |  احلفل فقط دون ع�ساء

)احلد االأدنى للزوجني(

فاجلميع مرحب به

بران�ص كرنفال

21 فربايــر مــن ال�ســاعة 13:00 حتــى ال�ســاعة 16:00

االأج��واء االحتفالي��ة والنكه��ات ال�ص��هية هي  الطاب��ع املميز لوجبات 
الربان���ض اخلا�صة بهذا ال�ص��هر وامل�ص��توحاة من املهرجانات. فاأنت 

عل��ى موع��د م��ع رحلة �ص��احرة اإىل عامل الطهي مليئ��ة بالنكهات 
واالإث��ارة والعرو���ض املبا�ص��رة و االأقنع��ة االحتفالية. �ص��يح�صل �صاحب 

اأف�ص��ل زي عل��ى اإقام��ة جماني��ة ملدة ليلة واح��دة يف منتجع جمريا يف 
جزيرة ال�ص��عديات.

375 درهمــاً اإماراتيــاً �ســاماًل امل�ســروبات الغازية

95 درهماً اإماراتياً لكل طفل ما بني 4 و11 عاماً

احلجــز مفتــوح لوجبــات الربان�ــص يومــي 13 مار�ــص و10 اأبريل.

اح�صل على م�ص��روب جماين يف احلفل التايل لوجبة الربان���ض يف مقهى امل�ص��بح على اأنغام مو�ص��يقى الدي جيه من ال�ص��اعة ١6:00 حتى ال�ص��اعة 
.٢0:00

ذا الونج

وايت

JSIrestaurants@jumeirah.com |   +٩٧١٢٨١١٤3ملزيٍد من املعلومات وللحجز ُيرجى االت�صال بالرقم: ٤٢



االأ�ص��عار املذك��ورة بالدره��م االإمارات��ي، و ت�ص��مل ر�ص��م اخلدم��ة و جمي��ع الر�ص��وم احلكومي��ة املحلي��ة و ال�صرائ��ب

�سباغيتاتا اأال فونغويل

االثنني، من ال�ساعة 12:00 ظهراً :اإىل ال�ساعة 10:30 م�ساًء

ا�صتمتع مبذاق طبق املعكرونة ال�صباغيتي مع ٢00 جم من املحار 
الفيني�صي الطازج. كل يوم اثنني يجلب الطاهي �صيموين املحار الطازج 

ر معه معكرونة �صباغيتي بالثوم والزيت على  ّ من فيني�صيا لُيَح�صِ
الطريقة التقليدية.

95 درهماً اإماراتياً

بولينتاتا كون �سيموين

اأيام االأربعاء من ال�ساعة 12:00 حتى ال�ساعة 22:30

ا�صتمتع بتجربة طبق ع�صيدة الذرة ال�صهي مع االإ�صافات املف�صلة 
لديك: حلم �صبيزاتينو، اأو �صاق حلم ال�صاأن، اأو فواكه البحر، اأو 

�صل�صة البولونيز واخل�صراوات.

110 دراهــم اإماراتيــة ب�ســعر يبــداأ مــن 

تافوال ما�سرياتي

28 فرباير من ال�ساعة 17:00 حتى ال�ساعة 20:00

باإطاللته الفريدة على ال�صاطئ اخلالب، يدعوك منتجع جمريا يف 
جزيرة ال�صعديات لتجربة تناول وجبات الع�صاء وقت الغروب على 

املم�صى. فاعليات هذا ال�صهر م�صتوحاة من كرنفال البندقية. تاألق 
يف اأف�صل اأزيائك التنكرية وا�صتمتع بتناول اأ�صهى االأطباق من قائمة 

الطعام امل�صممة خ�صي�صًا لرت�صي اأ�صحاب االأذواق الرفيعة.

�صيح�صل ال�صيف �صاحب اأف�صل زي على وجبة ع�صاء جمانية.

325 درهماً اإماراتياً لل�سخ�ص الواحد �ساملة امل�سروبات الغازية

م�سابقة اأف�سل زي

�ساي ما بعد الظهرية بريل

يومياً من ال�ساعة 12:00 حتى ال�ساعة 22:30

�صي�صهد �صهر فرباير تقدمي �صاي الفقاعات املميز للمرة االأويل 
يف الق�صم العلوي من جمل�ض ال�صعديات. ميكنك اال�صتمتاع بتناول 

ع�صري العنب الفوار املنع�ض املمزوج برباعة بنكهات نوعني من العنب 
الفرن�صي، مما يجعله مثاليًا جلميع املنا�صبات واالحتفاالت.

ب�سعر 495 درهماً اإماراتياً | ت�سمل ع�سري عنب بريل الفوار

مجلس السعديات

ماري ماري

وقت الغروب على 

املم�سى



مجلس السعديات

تين وماري ماري

JSIrestaurants@jumeirah.com |   +٩٧١٢٨١١٤3ملزيٍد من املعلومات وللحجز ُيرجى االت�صال بالرقم: ٤٢

عيد احلب

يوم 14 فرباير من ال�ساعة 17:00 حتى ال�ساعة 19:00

هل تبحث عن هدية مميزة لعيد احلب؟ اخرت ما تف�صله من 
جمموعة االأطباق الكال�صيكية اأو من قائمة الطعام الثابتة 

املح�صرة خ�صي�صًا من اأجود اأنواع املاأكوالت البحرية وا�صتمتع 
بتناوله على املم�صى يف اأجواء مميزة. ميكنك تعزيز جتربتك 

باال�صتمتاع باختيارك من ا�صتعرا�ض الرق�ض والعزف على اآلة 
الكمان.

ب�سعر 1،000 درهم اإماراتي على االأقل يف منطقة احلديقة 

وبجانب امل�سبح

ب�سعر 1،500 درهم اإماراتي على املم�سى

�ساي ما بعد الظهرية يف عيد احلب

14 فرباير من ال�ساعة 14:00 حتى ال�ساعة 18:00

ان�صم اإلينا يف احتفاالت عيد احلب
وا�صهد انطالق جمموعة توليفات ال�صاي املميزة لدينا.

ميكنك اال�صتمتاع بالطقو�ض اال�صتعرا�صية اليابانية لتقدمي ال�صاي
املعروفة باأ�صماء �صانيو اأو �صادو اأو اأو�صا

التي �صتمنحك جتربة ممتعة مب�صاهدة احلركات
واالأ�صاليب اجلمالية اأثناء حت�صري اإناء

ال�صاي. ُيقدم �صاي مات�صا االأخ�صر اإليك مع
احللوى اليابانية التقليدية لت�صتمع مبذاق حلو يعادل طعمه املر.

ُيح�صر �صاي �صين�صا فوكويو الغني بنكهات الفواكه الطبيعية
باإ�صافة مل�صات بنكهة التوت االأزرق ال�صهية. ا�صتمتع بكوب من ال�صاي

الغني بالنكهات املنع�صة وال�صهية.

ب�سعر 50 درهماً اإماراتياً | �ساي فوكويو مريتيل املميز



بحية( فطور نهاية االأ�سبوع )ال�سُ

اجلمعة وال�سبت، من ال�ساعة8:00 �سباحاً اإىل ال�ساعة 12:00 ظهراً

ا�صتمتع بتناول اأهم )واأ�صهى( وجبة يف اليوم، على طريقة مطعم تني 
اخلا�صة. على م�صافة ق�صرية من �صاحل ال�صعديات ال�صاحر، جتد 
اأجواء مثالية لبداية يومك. ميكنك االختيار من بني اأطباق الفطور 

رة على الطريقة العربية مع مل�صاٍت من فن الطهي  املف�صلة لديك املَُح�صَّ
الغربي، اأو اال�صتمتاع بوجبة فطور �صهية تت�صاركها مع من حتب.

�ساي ما بعد الظهرية بالطريقة العربية 

مع غروب ال�سم�ص

7:00 م�ســاًء  5:00 م�ســاًء اإىل ال�ســاعة  يومًيــا، مــن ال�ســاعة 

تناول �صاي ما بعد الظهرية بالطريقة العربية على املم�صى مع 
اإطالالت �صاطئية رائعة و خدمة �صخ�صية مذهلة اإنها الطريقة املثالية 

لتكون بجانب اأقرب النا�ض لك والتمتع مبنظر غروب ال�صم�ض. قائمة 
الطعام املختارة تك�صف �صر النكهات العربية امللهمة، جنبًا اإىل جنب 

مع الن�صمات الباردة يرافقها االهتمام باختياراتنا الغنية.
300 درهم | قائمة الطعام خمتارة

ي�سرتط احلجز م�سبقاً

الربان�ص العائلي

ال�سبت، 11:00 �سباحاً حتى 2:00 م�ساَء

بران�ض عربي حيث تلتقي العائالت مًعا يف رحلة عرب
النكهات العربية. تذوق االأطباق ال�صهيةمن قائمة االفطار 

والغداء التي لدينا جنبا اإىل جنب مع االإطالالت الرائعة والرتفيه 
احلي.

ابتداء من 135 درهم

الرتفيه احلي يف تني

العــزف علــى العــود والكمــان 

االأربعاء - اجلمعة، من ال�صاعة ٨:00 م�صاًء اإىل ال�صاعة ١١:00 م�صاًء

الرق�ــص ال�ســرقي

اجلمعة، من ال�صاعة ٨:00 م�صاًء حتى ١١:00 م�صاًء

عــازف العود

اأيام اجلمعة، من ال�صاعة ١0:00 �صباحًا اإىل ال�صاعة ١:00 م�صاًء 
ال�صبت، من ال�صاعة ١١:00�صباحًا حتى ٢:00 م�صاًء

تين

االأ�ص��عار املذك��ورة بالدره��م االإمارات��ي، و ت�ص��مل ر�ص��م اخلدم��ة و جمي��ع الر�ص��وم احلكومي��ة املحلي��ة و ال�صرائ��ب



أشبع جوعك وأنت تستمتع
بالرياضة وأكثر من ذلك

بث مباشرة لمباريات 
بطولة األمم الستة للرجبي

1 فبراير - 14 مارس

تعاَل لتتذوق شطيرة برجر األمم الستة 
لفترة محدودة. ٢٠ درهمًا إماراتيًا 

لمشروبات محددة عند تشجيع دولة 
ضد دولة خالل ساعات المباراة

هل أنت من عشاق رياضة المالكمة؟

ستسعد كثيرًا لمعرفة أننا سنبث  مباراة ديونتاي 
وايلدر ضد تايسون فيوري

من بين المباريات االخرى التي ستحظى بمشاهدتها خالل شهر فبراير 
"سوبر بول ٢٠٢٠". والدوري اإلنجليزي الممتاز وبطولة "سيريز إيه " وغيرها الكثير.

تعــود مجــددًا "ليالــي المســابقات" الذائعــة الصيــت أيــام األربعاء 
وكذلــك ليلــة "بينجــو" وأيــام الثالثاء.

جوائــز رائعــة وأجواء حماســية

استمتع بليلتك وسط أجواٍء صاخبة مع فرقة الروك ذا بوكستونز
أيام 7 و14 و٢1 و٢8 فبراير، بدءًا من الساعة 6 مساءًا

اسأل النادل القائم عىل خدمتك عن املزيد من املعلومات عن بطوالت املسبح ورمي السهام والتنس. أو اتصل عىل الهاتف رقم. 

4342 811 2 971+ أو تابعنا عىل صفحتنا عىل إنستغرام @offsidesaadiyat ملعرفة املزيد عن الفعاليات الرائعة



جميرا في منتجع جزيرة السعديات

أجــواء الجزيــرة المبهجة

اكتشف وجهة ستقع حتمًا في غرامها

فبراير ٢٠٢٠


