
MEETINGS & EVENTSاالجتعات والفعاليات





Welcome to
Shangri-la
Hotel, Dubai
Meetings and events at Shangri-La Hotel, Dubai offer unique 
experiences in the heart of the bustling city.

Dubai is the ultimate city of contrasts. Soaring modern skyscrapers 
and fast highways exist side by side with ancient mosques and 
traditional souk markets. It takes just 15 minutes to get to the hotel 
from Dubai International Airport, whilst the World Trade Centre, 
Dubai International Financial Centre, Downtown Dubai and
Burj Khalifa are right on the doorstep.

As the sun goes down on a busy day of meetings, Shangri-La Hotel, 
Dubai provides easy access to the city’s many intriguing attractions. 
The hotel comes alive for events, whether for an intimate 
celebration with family, a romantic wedding, or a large corporate 
gathering, Shangri-La’s renowned level of service, fine-dining 
expertise and its dedicated team of experienced event professionals 
ensures a truly memorable occasion.



Spectacular Spaces
With open rooftop terraces offering breathtaking skyline views,
two ballrooms and seven meeting rooms, all flooded with natural light, 
Shangri-La Hotel, Dubai, can provide sophisticated spaces for a range 
of exclusive functions. Staying connected has never been easier with 
complimentary WiFi provided for all events, throughout the hotel.
The Business Centre and state-of-the-art audio-visual equipment and
a fully-dedicated team of experts ensures a smooth experience.

Al Nojoom and
Al Bader Ballrooms
Each ballroom has its own break-out, pre-function areas where guests 
can network and mingle before meetings and events and for those 
all-important refreshment breaks. Shangri-La creates a personalised, 
signature coffee break where a vast array of specialist beverages and 
cuisine can be served.

Meeting Rooms
Meetings at Shangri-La are designed so that you can focus on what 
really matters. With seven meeting rooms, the team will arrange every
last detail to ensure that meetings and events run smoothly and 
on-time. The dedicated Business Centre is available to cater to
any administration requirements and extra assistance on the day.



banquet and conference rooms

AI BADER BALLROOM

AI NOJOOM I
BALLROOM

AI NOJOOM 2
BALLROOM
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Room U-shape Boardroom Theatre Classroom Hollow Cabaret Round Round Reception Dimensions  Total Ceiling 
     square   w/buffet  (M) area (Sq M) (M)

Nasreen 24 24 60 30 27 35 50 40 40 6.9 x 11.7 81 3.0

Yasmin 18 18 50 24 24 28 40 20 40 7.7 x 8.3 64 3.0

Arjawan 23 24 60 36 30 35 50 40 50 9.0 x 9.1 82 3.0

Arjawan  42 36 100 50 48 56 80 70 90 16.7 x 8.3 139 3.0
& Yasmin

Room U-shape Boardroom Theatre Classroom Hollow Cabaret Round Round Reception Dimensions  Total Ceiling 
     square   w/buffet  (M) area (Sq M) (M)

Al Bader  82 72 396 216 100 154 220 180 400 14.7 x 27.8 409 6.7
Ballroom

Al Nojoom 1 42 42 100 54 51 56 80 60 100 8.3 x 18.3 152 6.7

Al Nojoom 2 57 48 288 147 72 126 180 150 300 17.2 x 18.3 313 6.7

Al Nojoom  80 78 462 230 95 210 300 250 450 25.4 x 18.3 464 6.7
Ballroom

Room Boardroom Dimensions  Total Ceiling 
  (M) area (Sq M) (M)

Zaafran 16 5 x 9.8 50 3.2

Sawsan 12 3.95 x 6.6 26 3.2

Rayhan 6 3.25 x 5 16 3.2

Jihan 4 3.5 x 4.5 14 3.2

level 3 level 3

level 9
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Rooftop 
Celebrations
For an awe-inspiring, sunset cocktail reception or an intimate dinner 
with friends, the rooftop terrace on Level 42 provides a stunning 
backdrop for the occasion. With far-reaching views out to the
Arabian Sea, across the city below and of the towering Burj Khalifa, 
this is a venue for an unforgettable event.

Capacity: 40 cocktail reception; 20 dinner

For poolside perfection, the outdoor terrace at ikandy ultralounge 
creates a striking setting for a drinks reception overlooking the 
resort-style pool, making the most of its relaxed lounge-style seating 
and the impressive views of the Burj Khalifa towering over the palm 
tree-lined terrace.

Capacity: 250



Wonderful 
Weddings and 
Party Perfection
Exuding style and elegance, our light and spacious ballrooms create
a perfect setting for an exquisite celebration. Whether you are planning 
a classical, contemporary or casual party, our professional planners will 
be there to guide you every step of the way. Their expertise will help 
you make the most of the hotel's refined dining options and luxurious 
spaces, and they will provide their knowledge on the vast decorative 
options available, giving your day that extra-special finishing touch.



Unique 
Social Dining 
A range of sophisticated dining and entertainment options await
at the hotel's six restaurants and bars, offering something to delight
all tastes. From homely Vietnamese at Hoi An and provincial
Chinese dishes at Shang Palace, to light snacks at Lobby Lounge
or an international feast at Dunes Cafe, embark on a culinary journey 
for the senses. A pre-dinner drink at The Balcony Bar sets the tone
for a refined evening, or turn up the tempo at ikandy, a rooftop
lounge featuring a whole line up of DJs throughout the week. 

A Relaxing
Retreat 
Whether your plans include rejuvenation or pure relaxation, 
Shangri-La Hotel, Dubai offers an enticing range of recreational 
activities. Chi, The Spa at Shangri-La embraces the fundamentals
of vitality, fitness and beauty to achieve balance and well-being,
while our fully-equipped health club offers a resort-style pool,
fitness classes, state-of-the-art cardiovascular equipment and
weight training systems.



A central 
haven in a
bustling city
Shangri-La Hotel, Dubai offers a luxurious retreat with 302 
exceptionally spacious guestrooms and suites. Guests enjoy views
of either the Arabian Sea or Burj Khalifa from their room and
for those that appreciate the finer things in life, the Horizon Club 
Lounge and leisure facilities provide a perfect hideaway and a range
of additional benefits. At Shangri-La, we understand that true luxury 
means quality time well spent and our goal is to offer hassle-free, 
tailor-made travel experiences in a home away from home. 

Make a date 
For more information or to book your next
Shangri-La event experience, call 04 405 2815,
or email events.sldb@shangri-la.com



UNIQUE SPACES.
UNFORGETTABLE 
MOMENTS. 

مساحات فريدة من
نوعها. لحظات خالدة

يف الذاكرة. 



مالذ مركزي
يف قلب مدينة
مليئة بالحياة

یوصف فندق شانغریال، دبي بالمالذ الفاخر والفخم. وهو یحتضن 302 غرفة فسیحة 
وجناحًا فخمًا حیث یستطیع الضیوف االستمتاع بمنظر بحر العرب أو برج خلیفة.

أما هورایزون كلوب الونج والمرافق الترفیهیة األخرى فهي السبیل المثالي الذي یضمن 
لمن یقّدرون أفخر ما في الحیاة أوقاتًا مسلیة ولحظات رائعة تصحبها مزایا إضافیة. 
ففي فندق شانغریال، دبي ندرك معنى الفخامة المترفة كل اإلدراك، ونعي تمامًا أّنها 
تعني تمضیة أوقات ممتعة. ونحن هنا لنقدمها لكم من دون أي مشكلة ولنوفر لكم 

تجارب مخصصة في دار بعیدة عن دفء داركم. 

احجزوا موعداً
 لمزید من المعلومات أو لحجز تجربتكم التالیة في فندق شانغریال، دبي اتصلوا على

  الرقم 2815 404 04 أو تواصلوا معنا عبر العنوان اإللكتروني التالي
events.sldb@shangri-la.com

:



حفالت عشاء جعية
فريدة من نوعها

یقدم لكم الفندق خیارات متعددة لتناول الطعام واالستمتاع بالترفیه في ست مطاعم 
وحانات تقدم ما لذ وطاب من مأكوالت ومشروبات من شأنها أن تلبي مختلف 

األذواق. فمن المأكوالت الفیتنامیة في مطعم هوي آن إلى تلك الصینیة الشهیة في 
شانغ باالس أو األصناف الخفیفة في قاعة الردهة وتلك العالمیة في دیونز كافیه، 

ندعوكم لالنطالق برفقتنا في رحلة طهویة رائعة تأسر الحواس وتحبس األنفاس.
وقبل االنطالق في الرحلة هذه، یمكنكم تناول مشروب في بالكوني بار أو التوجه

إلى آیكاندي على السطح الذي یستضیف أفضل منسقي األغاني طیلة أیام األسبوع. 

مالذ من االسرتخاء 
الالمتناهي 

سواء أكنتم تسعون لتجدید نشاطكم وطاقتكم أم تبحثون عن االسترخاء بكل
ما تحمله هذه الكلمة من معنى، یقدم لـكم فندق شانغریال، دبي مجـموعة

من النشاطات الترفیهیة الممیزة. فالمنتجع تشي سبا في شانغریال یعید
إحـیاء الحیویة واللیاقة البدنیة والجمال لتحقیق التوازن والرفاه فیما یقدم لكم

نـادي الصحي الكامل التجهیزات مسبحًا على شكل المسابح التي تتمیز
بها المنتجــعــات وصفوفًا للیاقة البد نـیة وأجهــزة ریاضیة متطورة وأثقاًال

لتمرین العضالت. 



أعراس مدهشة
وحفالت مذهلة

تفوح األناقة والفخامة في قاعة االحتفاالت الفسیحة والمشرقة لتجعال منها عنوانًا 
مثالیًا ألي احتفال ممیز. فسواء أكنتم تخططون لحفلة كالسیكیة أم عصریة أو غیر 

رسمیة، یبقى منظمو الحفالت الخبراء لدینا في تصرفكم إلرشادكم في التحضیر 
للحفلة خطوة بخطوة من دون مفارقتكم. فخبرتهم تساعدكم في االستفادة من مختلف 
الخیارات المتاحة لكم في الفندق والمساحات الفسیحة التي یزخر بها ویوفرون لكم 

كل التفاصیل الخاصة بالدیكور والتزیین بما یضمن لیومكم الممیز لمسة استثنائیة. 



االحتفاالت
االستثنائية عىل السطح

لحفل استقبال ممیز جدًا تخفق خالله القلوب أمام منظر مغیب الشمس في األفق أو 
لعشاء حمیم مع األصدقاء، تبقى شرفة السطح التي تقع في الطابق 42 من الفندق 

الوجهة المثالیة للمناسبة الخاصة. فهي تقدم للعین أجمل مشهد طبیعي لبحر العرب 
والمدینة وبرج خلیفة الشامخ. ولهذه األسباب مجتمعة، تبقى عنوانًا ألي فعالیة لن 

تذهب طي النسیان.

  السعة: 40 شخصًا لحفل استقبال، 20 شخصًا لعشاء

وٕان أردتم االستمتاع بمناسبتكم بالقرب من حوض السباحة، فما لكم سوى الشرفة 
الخارجیة في آیكاندي ألتراالونج التي ُتعتبر أجمل مسرح یمكن اعتالؤه لحفل استقبال 

تُقدم خالله المشروبات ویطل على حوض السباحة بما یضمن أجواء مذهلة من 
االسترخاء مصحوبة بمنظر برج خلیفة الذي یعلو فوق أشجار النخیل المحیطة 

بأطراف الشرفة. 

 السعة: 250 شخصًا



قاعات االحتفاالت واملؤ�رات

قاعة البدر لالحتفاالت

قاعة النجوم 1
لالحتفاالت

قاعة النجوم 2
لالحتفاالت
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ارتفاع  المساحة اإلجمالیة   األبعاد   استقبال  دائري   دائري  ملهى  مربع فارغ   صف  مسرح  قاعة    U حجم القاعة 
السقف (م) (متر مربع)  (م)  مع بوفیه   في الوسط    اجتماعات      

3.0  81   40  40  50  35  27  30  60  24  24 نسرین 
3.0  64   40  20  40  28  24  24  50  18  18 یاسمین 
3.0  82   50  40  50  35  30  36  60  24  23 أرجوان 
3.0  139   90  70  80  56  48  50  100  36  42 أرجوان ویاسمین 

ارتفاع  المساحة اإلجمالیة   األبعاد   استقبال  دائري   دائري  ملهى  مربع فارغ   صف  مسرح  قاعة    U حجم القاعة 
السقف (م) (متر مربع)  (م)  مع بوفیه   في الوسط    اجتماعات      

6.7  409   400  180  220  154  100  216  396  72  82 قاعة البدر لالحتفاالت 
6.7  152   100  60  80  56  51  54  100  42  42 النجوم 1 
6.7  313   300  150  180  126  72  147  288  48  57 النحوم 2 
6.7  464    450  250  300  210  95  230  462  78  80 قاعة النجوم لالحتفالتا  

ارتفاع السقف المساحة اإلجمالیة  األبعاد  قاعة اجتماعات  القاعة 
(م) (متر مربع)     (م) 
3.2  50   16 زعفران 
3.2  26   12 سوسن 
3.2  16   6 ریحان 
3.2  14   4 جیهان 

الطابق 3 الطابق 3 

الطابق 9 

قاعة أرجوان
لالجتعات

قاعة ياسم¤

لالجتعات

قاعة نرسين
لالجتعات
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قاعة
جيهان

لالجتعات

قاعة سوسن

لالجتعات

املصعد 11

املصعد 10

قاعة زعفران

لالجتعات

قاعة
ريحان

لالجتعات

6.9 x 11.7

7.7 x 8.3

9 x 9.1

16.7 x 8.3

5 x 9.8

3.95 x 6.6

3.25 x 5

3.5 x 4.5

14.7 x 27.8

8.3 x 18.3

17.2 x 18.3

25.4 x 18.3



مساحات مذهلة
بفضل شرفات فسیحة مكشوفة تطل على أجمل مناظر األفق، وقاعتین لالحتفاالت 

وسبع قاعات لالجتماعات یخترقها جمیعها النور الطبیعي ویتغلغل في حنایاها، 
یقدم لكم فندق شانغریال، دبي مساحات مختلفة لفعالیات ومناسبات متنوعة.

وأیًا كانت المناسبة، یوفر الفندق خدمة واي فاي في مختلف أنحائه لالتصال
بشبكة اإلنترنت بسهولة. أما مركز األعمال واألجهزة السمعیة والبصریة المتقدمة

والمتطورة فتضمن لكم تجربة خالیة من أي شائبة وأي عائق برفقة فریق 
من الخبراء المتخصصین. 

قاعة النجوم
و قاعة البدر لالحتفاالت 

تتمیز كل قاعة من هاتین القاعتین بمدخل خاص یستطیع الضیوف التواصل فیه 
مع بعضهم البعض والتعارف قبل موعد االجتماع أو الفعالیة. ویستضیف هذا 

المدخل استراحات القهوة والمرطبات بین جلسة وأخرى. وفي هذا السیاق، یستطیع 
فندق شانغریال، دبي أن یبتكر لكم قائمة خاصة من توقیعكم الستراحات القهوة 

الممیزة مع تشكیلة واسعة من المشروبات المختلفة والمأكوالت المتنوعة. 

قاعات االجتعات
ُصممت قاعات االجتماعات في فندق شانغریال، دبي بشكل أال تفقدوا تركیزكم عما 

یهمكم. یحتضن الفندق سبع قاعات لالجتماعات ویستطیع الفریق أن یهتم بأدق 
التفاصیل وآخرها حرصًا منه على أن یجري كل اجتماع أو فعالیة بسالسة ال 

ُتضاهى ومن دون أي تأخیر. وخالل االجتماع أو الفعالیة، یبقى مركز األعمال 
متاحًا لتلبیة أي متطلبات إداریة ولتقدیم أي مساعدة مطلوبة طیلة الیوم. 



مرحباً بكم
يف فندق 

شانغريال، د¬ 
یسر فندق شانغریال، دبي أن یستضیف اجتماعات وفعالیات تضمن لكم تجارب 

منقطعة النظیر في قلب المدینة الصاخبة و النابضة بالحیاة. 

فد  بي هي مدینة المتناقضات حیث تعلو ناطحات السحاب لتقبل جبین السماء 
وتمتد الطرقات السریعة في كل مكان وتقف على جنباتها المساجد القدیمة 

واألسواق التقلیدیة. یبعد الفندق 15 دقیقة في السیارة عن مطار دبي الدولي فیما 
یقع كل من مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي و وسط 

مدینة دبي وبرج خلیفة على مرمى حجر منه.

و مع غروب الشمس في یوم عمل حافل باالجتماعات، یوفر لكم فندق شانغریال، 
دبي سهولة الوصول إلى مختلف معالم الجذب الرئیسة في المدینة. وباإلضافة 
إلى كل هذا، یبقى الفندق العنوان الممیز ألي فعالیة سواء أكانت احتفاًال حمیمًا 

وخاصًا مع أفراد العائلة أو حفل زفاف رومانسیًا أم حتى لقاء كبیرًا لموظفي 
شركة. أیًا كانت الفعالیة التي تخططون لها أو المناسبة التي تودون االحتفال 
بها، یضمن لكم فندق شانغریال، دبي أعلى مستویات الخدمة مع تجربة فاخرة 

بفضل فریقه الممیز من المحترفین الخبراء المتفانین الذین یحرصون كل الحرص
على أن تكون المناسبة أو الفعالیة محفورة في الذاكرة. 




