حفالت الزفاف
لدى ذي باالس وسط دبي
WEDDINGS AT
PALACE DOWNTOWN

A LIFETIME COMMITMENT
DESERVES LIFELONG MEMORIES

العمر التزام
لألبد تخلد ذكريات يستحق

Palace Downtown is an award-winning setting
for elegant weddings that come alive against the
shimmering backdrop of Burj Khalifa and The
Dubai Fountain. With an intimacy that lends to
its romantic air, whether outside or within its
enthralling Arabesque architecture, it is perfect
for an expression of vows, and the celebration
thereafter with friends and family.

يعد الموقع ، الحائز على الجوائز،المدينة وسط إن باالس
خليفةبرجقمةظلفيالزفافحفالتأجملإلعداداألنسب
الطابع ذات األجواء  فضمن.الخالبة وبحيرته المتأللئة
أروقته أو الخارجية بمساحاته سواء
ً
،للمكان الرومانسي
،الساحرةالمعماريةاألرابيسكبتصاميمالمزخرفةالداخلية
ثم من و الزواج عهود لتبادل األمثل المكان  ُيعد فإنه
.واألصدقاء العائلة مع االحتفال

Discover how we can make your wedding day
the most memorable and special it can be, with
exquisite venues, imaginative catering, tailored
packages and alliances with the best talent in the
city. After all, a lifetime commitment deserves
memories that last forever.

متميزليومزفافكميتحولانيمكنكيفمعنااكتشفوا
 المأكوال ومذاق ،الرائعة األماكن ضمن تنسى ال وذكرى
ت
خصيصًا المصممة الزفاف وباقات ،الخيال تأسر التي
.المدينة في المواهب أفضل أيدي على أذواقكم لتناسب
.الحياةمدى تستمر ذكرياتق
 يستح العمرط
 فارتبا

“Marriage is the golden ring in a chain
whose beginning is a glance and whose
ending is eternity.” – Kahlil Gibran

،“إن الزواج هو خاتم ذهبي في قالدة
”.بدايته بريق ونهايته حياة أبدية
 جبران خليل جبران-

الزفاف حلم تفاصيل لتحقيق الطريق

االستثنائيات وحتى األساسيات من

ي
 الذ المناسب الشريك لكم لنجد المهمة لنا فدعوا ،الحياة مدى المثالي حياتك شريك وجدت قد ها
المنصةوتصميمالمستوىالرفيعالديكورتفاصيلبينما. حقيقةإلىزفافكمأحالمتفاصيلسيحول
،خ ّلاب بشكل األزهار وتنسيق الموسيقية ذات العزف الحي الفرقة إلى باإلضافة ،األنفاس تحبس التي
ال  طابعًا يترك له مثيل ال حدث
ٍ
لتنسيق احترافي بشكل الزفاف بتنظيم االستشاريين إليكم نقدم
. ضيفكلذاكر ةفيينسى
ن
 م تريدونها التي التفاصيل كل أن لتضمنوا اشارتكم ورهن طلبكم تحت دائما سيكون فريقنا
.ف
 الزفاليومالخاصةرؤيتكممعتمامًا يتناسب الضيوف جلوسع
 مواقتجهي ز وحتىت
 الطاوال ديكورات

“Love is a canvas furnished by nature and
embroidered by imagination.” – Voltaire

“الزواج هو كنسيج صنعته الطبيعة
 فولتير- ”.وطرزه الخيال

Realising your dream wedding
From the essential to the extraordinary
You’ve found the perfect life partner. Now let us find the right associates to make your
wedding dreams a reality. From superlative décor and breathtaking stage sets to a live
band and charming floral arrangements, we bring together professional consultants
to orchestrate a one-of-a-kind event that will leave a lingering memory in the hearts and
minds of every guest.
Our own team of professionals will be close at hand to ensure that every detail, from
a gloriously embellished cake and splendid table decorations to a well planned setting,
closely matches your vision of your special day.

له مثيل ال مذاق

الرائع الطعم بتقدمي التزام
بعدًا تضيف العالميين طهاتنا استعدادات إلى باالضافة ،الرائعة ونكهته االستثنائية بمكوناته الزواج
.احتفال لكل لذيذًا
الشرق ومنطقة وتايالند األرجنتين من العالمية المواهب أفضل باالس مطبخ في الطهاة قائمة تضم
 توفر جلسات التذوق.الخاصة أذواقكم تلبي مثالية زفاف طعام قائمة خلق في تسهم والتي ،األوسط
 لتساعدكم على اتخاذ قراركم بشأن قائمة،لكم الفرصة لتجربة مختلف المأكوالت المحضرة خصيصًا
أوبوفيهشكلعلى،معينلتنظيمتبعًاأوعالميةبنكهاتتفضلونهاكنتم سواء.طعام يوم الزفاف
.له احصراللديناالخيارات فإن الطعام من متتابعة أصناف
ٍ
لمساتمعمزخرفة،الطبقاتمتعددةزفافحفلكعكةالعدادخاصباهتماملديناالحلوياتطهاةيعمل
.األلبابتأسررائعةتحفةق
 لتخل ،تحبونها كما باللذةم
 تنع

IMPECCABLE CATERING

A COMMITMENT TO GOOD TASTE
Through a marriage of exceptional ingredients and exquisite flavour, the preparations of
our accomplished international chefs add a delectable dimension to each celebration.
Culinary experts of the highest order from across the globe are eager to share their expertise
and assist you in creating the perfect menu. Tailored to your unique preferences, a tasting
session allows you the opportunity to experience a variety of preparations, to help you
decide on the final menu for the day. Whether international or themed, over several set
courses or as a buffet, the options are endless.
Our skilled pastry chefs take special delight in creating multi-tiered wedding cakes,
embellished with your desired touches, for a masterpiece you will never forget.

UNFORGETTABLE EXPERIENCES

جتارب ال تُنسى

PRE-WEDDING CELEBRATIONS AND BEYOND

احتفاالت ما قبل الزفاف وأبعد

The age-old tradition of the bridal shower is redefined
with subtle elements of contemporary charm at
Palace Downtown.

يجد زفافها قبل بالعروس الخاص للحفل القديم التقليد
.لدى باالس وسط المدينة جديدًا معنًال ه

Bespoke events can be held amidst the Arabesque
allure of Al Bayt lounge over an exclusive afternoon
tea, while Thiptara and FAI, situated right before
The Dubai Fountain blend fascinating views with
award-winning cuisine, inventive beverages and an
incomparably romantic atmosphere.

لونج الذي البيت باإلمكان عقد فعالياتكم بفخامة في
يتميز بتفاصيل التصميم العربي الجذاب واالستمتاع
 والحتفال أكثر.الحصري لدينا الظهيرة بعد ما بشاي
 يعد كل من فاي وتيبتارا المكانين،رومانسية وودية
األنسب لذلك باطاللتهما على نافورة دبي والذي يمتزج
.ببراعة مع تمتعكم بتشكيلة من المشروبات المبتكرة

Bachelor and bachelorette celebrations also find
wonderful expression at Palace Downtown. Indulgent
choices of beauty, pool and spa days for the bridal
party mark the perfect prelude to a grand celebration.
For comfort and convenience with a touch of
palatial luxury, family and friends can avail exceptional
accommodation in our guestrooms. Reassuringly, the
proximity of The Dubai Mall and Souk Al Bahar ensure
that a vibrant palette of shopping options, both before
and after the wedding, is merely footsteps away.

“Marriage is a mosaic you build with your
spouse. Millions of tiny moments that
create your love story.” – Jennifer Smith

كما بامكان العريس والعروس االحتفال بوقتهم قبل
.موعد الزفاف بشكل ساحر في باالس وسط المدينة
فهناك العديد من الخيارات كالعناية بالجمال إلى حمام
السباحة وحتى المنتجع الصحي والتي تسمح لكم بإقامة
 والذي يمهد الطريق ليوم،احتفال بالعروس قبل زفافها
.الزفاف المنتظر
 بإمكان العائلة،ولضمان راحة قصوى بشكل فخم وأنيق
.واألصدقاء االستفادة من اإلقامة االستثنائية في غرفنا
فموقع الفندق القريب من دبي مول وسوق البحار يضمن
.لهم خيارات متتعدة للتسوق قبل وبعد حفل الزفاف

“الزواج هو لوحة فسيفساء ملونة
 ماليين.تبنيها سوية مع رفيق دربك
تكون معًا قصة
ّ اللحظات الصغيرة
 جنيفر سميث- ”.حبكما

Bride’s Ritual
A majestic ritual for a magnificent occasion
Ancient beauty secrets are uncovered in this exclusive pre-wedding ritual, to leave your skin
delicately scented and irresistibly smooth. The application of buttery olive black soap and a gentle
kessa mitt exfoliation precede a mineral-rich body wrap made up of volcanic lava Rhassoul clay.
A specially formulated hair shampoo, scalp massage and hair mask follow next, while a unique
exfoliation with fine-grained desert sand blended with argan oil completes this blissful journey.

الطقوس اخلاصة بالعروس
طقوس الفخامة ملناسبة رائعة

 لتترك بشرتكم بملمس ناعم،تتكشف لكم أسرار الجمال القديمة ضمن هذه الطقوس الحصرية لما قبل الزفاف
 يتم فرك الجسم بشكل لطيف باستعمال قفاز التقشير بصابون الزيتون األسود والذي يتبعه.ورائحة عطرة
، ومن ثم يتم غسل الشعر بشامبو خاص.تغليف الجسم بالمعادن الغنية المصنوعة من طين غسول البركاني
 لتكتمل هذه الرحلة االستثنائية بتقشر فريد من نوعه باستعمال،وتدليك لفروة الرأس يليه وضع قناع للشعر
.حبيبات رمال الصحراء الممزوجة بزيت أرغان

Groom’s Ritual
IMMERSIVE, INDULGENT AND
INVIGORATING
An exfoliation marks the beginning of this
fascinating experience, using an exquisite
blend of fine-grained sand from the Moroccan
desert, sea salt and argan oil, which is known
for its anti-oxidising and healing properties,
and for its ability to gently remove dead skin cells.
The skin is left velvety-smooth and pampered, in
preparation for your special day. A warm, full body
wrap made up of volcanic lava Rhassoul clay that
is rich in minerals completes this indulgent ritual,
by encouraging the release of toxins and restoring
moisture and natural balance.

الطقوس اخلاصة بالعريس
 منشطة وميلؤها الدالل،غامرة

 وذلك،تبدأ هذه التجربة الرائعة بعملية التقشير
،باستخدام مزيج رائع من حبيبات رمال الصحراء المغربية
ملح البحر وزيت أرغان المعروف بخواصه المضادة لألكسدة
 تترك.والقدرة الشفائية على إزالة خاليا الجلد الميت بلطف
هذه العملية البشرة بإحساس مخملي ناعم يغمره الدالل
 دللل نفسك في هذا الطقس.استعدادًا ليومك الخاص
ً المميز بتغليف الجسم كام
ال بلفافة دافئة قوامها طين
 والذي يعمل على طرد،غسول البركاني والغني بالمعادن
السموم واستعادة نداوة البشرة والتوازن الطبيعي في
.الجسم

Exceptional venues
for extraordinary weddings
The four distinctive venues at Palace Downtown
perfectly leverage our exemplary services and
amenities, and present the ultimate destination for
your special day.
Surrounded by architectural marvels and
meandering waterways, each venue’s proposition
is unique. The towering majesty of Burj Khalifa,
the resplendent waters of Burj Lake, the scintillating
spectacle of The Dubai Fountain and the modern
architectural appeal of Dubai Opera present not
only breathtaking experiences but iconic photo
opportunities as well.

“The highest happiness on earth
is the happiness of marriage.”
– William Lyon Phelps

مواقع خالبة

حلفالت زفاف استثنائية

يتميز باالس وسط المدينة بأربعة مساحات مثالية
،لالستفادة من خدماتنا ووسائل الراحة التي نقدمها
.ولنجعل منها الوجهة االستثنائية لهذا اليوم
كل من هذه المساحات التي تحيط بها روائع المعمار
 فهنا يقف. تقدم لكم شيئًا فريدًا ومختلفًا،المميز
، تحيطه المياه المتألقة لبحيرة البرج،برج خليفة بجالل
وتتراقص نافورة دبي في مشهد متألق إلى جانب
 كل ذلك ليس،التفاصيل المعمارية الجذابة ألوبرا دبي
 بل فرصة رائعًا لصورة،فقط لتعيشوا تجربة تسلب األلباب
.تذكارية مميزة

“أعلى درجات السعادة على سطح
”.األرض هي سعادة الزواج
 وليام ليون فيلبس-

ﻄﻂ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ
THE VIEWING DECK Floor Plan

THE VIEWING DECK

Burj Khalifa
The Dubai
Fountain

For a gathering of family and friends, it generously
hosts 200 guests for a reception and up to 120
for a sit-down dinner. The gazebo that reaches
out towards Burj Khalifa is an intimate space for
an exchange of vows, and for larger weddings, the
entire venue beautifully accommodates a cocktail
reception preceding celebrations at one of our
other venues.

The Viewing
Deck

جميلة لرحلة االنطالق نقطة

ﻧﺎﻓﻮرة دﺑﻲ

Unmatched by any other venue in the city, The
Viewing Deck offers awe-inspiring vistas of
Burj Khalifa and panoramic sights of The Dubai
Fountain and Downtown Dubai.

Venue

الرؤية منصة

ﺑﺮج ﺧﻠﻴﻔﺔ

The starting point for a beautiful
journey

ة منص فإن ،المدينة في آخر مكان أي يضاهيها ال حيث
خليفة برج على مذهلة إطاللة بتقديم تنفرد الرؤية
.الراقصةونوافيرها دبيط
 لوس خالبًا بانوراميًا ومشهدًا
يمكن ،واألحباء العائلة الحتفال كبيرة استيعابية بقدرة
،االستقبال حفالت ضمن ضيف 200 استضافة للمنصة
المطلة المقصورة  تُعد.عشاء لحفل ضيفًا 120 وحتى
نذور لتبادل بحميميته األنسب المكان خليفة برج على
بأكمله للمكان فيمكن الضخمة الزفاف حفالت  أما،الزواج
أي من القاعات في االحتفال يتبعه االستقبال حفل احتواء
 .والمساحات األخرى

اﻟﺸﺮﻓﺔ
Gazebo

اﳊﺪاﺋﻖ
Garden

اﳊﺪاﺋﻖ
Garden

)ارتفاعxعرضx(طول

)األبعاد (م

املساحة
)٢(م

حفل
استقبال

مأدبة

احتفال

Dimensions (m)
(H x W x L)

Area
(sqm)

Reception

Banquet

Ceremony

-

802

200

120

-

املكان

منصة
الرؤية

THE Pool AREA

السباحة حمام منطقة

A venue of awe and wonder

والدهشة االعجاب يُثري موقع

Beautiful, tranquil and exceptionally positioned to
take in the marvellous sights of Burj Khalifa and
Downtown Dubai, The Pool Area is an unrivalled
and versatile venue for weddings, whether intimate
or elaborate.

ﺑﺮج ﺧﻠﻴﻔﺔ

ﻄﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺣﻤﺎم ﺳﺒﺎﺣﺔ ﺑﺎﻻس
THE POOL AREA
FLOOR PLAN

Themed cabanas, manicured hedges and the
appealing symmetry of palm trees add to the
enchantment amidst Palace Gardens, for a pictureperfect setting. On special request, the pool can
be magically transformed and fitted with a clear
surface, creating a romantic expanse for the bridal
party and guests to step onto.

Burj Khalifa

ﺑﺤ ة اﻟ ج
Burj Lake

ﻧﺎﻓﻮرة دﺑﻲ

The Dubai Fountain

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳊﺪاﺋﻖ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳊﺪاﺋﻖ

ﺣﻮض
اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ

Garden Area

Garden Area

SWIMMING
POOL

For a reception of up to 500 guests, it is an
extraordinary venue, where every photograph tells
a charming story.

املساحة
)٢(م
Dimensions (m)
Area
(H x W x L)
(sqm)
)األبعاد (م

Venue

The Pool
Area

)ارتفاعxعرضx(طول

-

1,235

برج على الساحرة االطاللة ذي الهادئ االستثنائي بموقعه
ة السباح حمام منطقة روعة فإن ،دبي ونوافير خليفة
سواء
،الزفاف حفالت لتنظيم له مثيل ال مكانًا منه تجعل
ً
.بشكل صغير ودي أو ضخم بتفاصيل عديدة
بالشجيرات والمحاطة العربي الطابع ذات الخيام تضفي
حمام جانبي على المتماثلة النخيل وأشجار المهذبة
منه لتجعل باالس حديقة على خاصًا السباحة سحرًا
على بناء
ً
- ن
 يمك كما. صورة بأبهى األمثل المكان
لسطحساحربشكلالمسبحيتحول ان- الخاصطلبكم
ّ
يخطوا أن الزفاف حفل ضيوف يمكن
حتى تركيبه يتم
.الصافي الالزوردي سطحهى
 عل
ه فإن،ضيف500حتىتضمالتياالستقبالحفالتمعوحتى
فوتوغرافية صورة كل باستطاعة استثنائيًا مكانًا  ُيعتبر
.ساحر ة قصة تروين
 ا فيه

حفل
استقبال

مأدبة

احتفال

Reception

Banquet

Ceremony

500

350

-

املكان

منطقة
حمام
السباحة

ﻄﻂ ﺣﺪاﺋﻖ ﺑﺎﻻس

Palace Gardens

حدائق باالس

palace GardenS Floor Plan

serene, yet spectacular

مزيج السكينة والفخامة

Palace Gardens, poised at the edge of Burj Lake
and overlooking Burj Khalifa, lends each wedding
an extraordinary aura. Effortlessly hosting up to 150
guests for gala dinners and up to 250 for cocktail
receptions, it presents two unique areas suited for
wedding celebrations – one at the lakeside and the
other perfectly positioned to view performances by
The Dubai Fountain. If considered exclusively for
the wedding ceremony, Palace Gardens beautifully
sets the tone for the reception to follow.

ﺑﺮج ﺧﻠﻴﻔﺔ

Burj Khalifa

نافورة دبي
THE DUBAI
FOUNTAIN

ﺷﺮﻓﺔ اﳊﻮض
THE pool deck

ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺑﺎﻻس
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﺤة
palace
lakeside garden

ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺑﺎﻻس
ﺑﺈﻃﻼﻟﺔ اﻟﻨﻮاﻓ

ﺣﻮض
اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ

palace fountain
view garden

SWIMMING
POOL

حفل
املساحة
مأدبة
احتفال
استقبال
)٢(م
Dimensions (m)
Area
Reception Banquet Ceremony
(H x W x L)
(sqm)
)األبعاد (م

Venue

)ارتفاعxعرضx(طول

املكان

Palace
Lakeside Garden

-

644

250

150

150/170

حديقة باالس
بجانب حمام
السباحة

Palace Fountain
View Garden

-

710

200

80

100

حديقة باالس
مع اطاللة
النافورة

تتألق حدائق باالس بموقعها على أطراف بحيرة البرج المطل
. لتضيف هالة استثنائية على كل زفاف،على برج خليفة
 شخصًا لحفل عشاء١٥٠ بإمكان هذه الحدائق استضافة
 حيث، شخصًا لحفلة كوكتيل٢٥٠  وحتى،بكل سهولة
تتميز بتقسيم مساحتها إلى منطقتين استثنائيتين
 أحدهما بجانب البحيرة،مناسبتين إلقامة حفالت الزفاف
.واألخرى تتخذ موقعًا مثاليًا لمشاهدة عروض نافورة دبي
 فإن حدائق باالس،إذا ما كان اختياركم حصريًا إلقامة الزفاف
.ستضفي األجواء الرائعة إلقامة حفل استقبال يتبعه

ﻄﻂ ﻗﺎﻋﺔ روﻳﺎل

Royale Ballroom

الرويال قاعة

Royale BALLROOM
FLOOR PLAN

والفخامة التألق درجات بأقصى تعبري

The stunning Royale Ballroom is so named because
of its inimitable design and elegance. A truly opulent
setting across 320 square metres, it is the venue of
choice for receptions of up to 300 guests.

Service Area

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳋﺪﻣﺔ

Versatility is another enticing feature, as it can be
divided into two separate areas, while a spacious prefunction area complements the space beautifully. An
outdoor balcony overlooking The Old Town adds
the allure of scenic surroundings and bracing air to
cocktail receptions prior to the main celebration.

‘A’ روﻳﺎل
ROYALE ‘A’

‘B’ روﻳﺎل
ROYALE ‘B’

ﺗﺮاس

Pre-function
Area
اﳌﺪﺧﻞ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳋﺪﻣﺔ

اﳌﺪﺧﻞ ﻣﻦ
 اﻟﻠﻮﺑﻲ/ اﻟﺒﻬﻮ

Service Area
Entrance

E ntran ce

،للقاعة أخرى ميزة تعد الجوانب متعددة االستخدامات
،منفصلتين منطقتين إلى تقسيمها يمكن حيث
ً فض
ال عن الملحق الواسع والشرفة الخارجية المطلة على
أجواء ساحرة
المشاهد اآلسرة للمدينة القديمة لتخلق
ً
.بالزفافالرئيسي االحتفال تسبق التي الكوكتيل لحفالت

Terrace

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎت

.واالستثنائي األنيق لتصميمها الرويال قاعة تسمية تأتي
االختيار هو مربع متر 320 بمساحة الفخ م المكان فتنظيم
 ٣٠٠إلى ضيوفها عدد يصل التي االستقبال لحفالت األمثل
. ص
 شخ

Balcony ﺷﺮﻓﺔ

A statement of the utmost elegance

 الطابق الثالث/From
طابق اللوبي
th e lob
by
lobby Level
/ level
3

)ارتفاعxعرضx(طول

)األبعاد (م

املساحة
)٢(م

حفل
استقبال

مأدبة

احتفال

Dimensions (m)
(H x W x L)

Area
(sqm)

Reception

Banquet

Ceremony

Royale
Ballroom

5 x 20 x 16

320

300

240

300

قاعة رويال

Royale A

5 x 10 x 16

160

150

100

150

A رويال

Royale B

5 x 10 x 16

160

150

100

150

B رويال

-

منطقة
اإلستعداد

Venue

Pre-function

5 x 7.5 x 20

160

املكان

100

-

A thoughtful approach

Wedding packages with you in mind

ومدروس  ٍمتأن أسلوب

االعتبار بعني احتياجاتكم تأخذ زفاف باقات

Customised wedding packages that feature
all the essentials and more have been brought
together with the discernment and finesse
you deserve. The accompanying insert reveals
these in more detail, and we encourage you to
review it at leisure. Our packages also include
the services of a dedicated wedding planner,
to ensure that everything is a perfect fit for
your expectations.

ة كاف لتشمل خصيصًا مصممة للزفاف المتنوعة باقاتنا
بكل متكاملة أنها كما ،وأكثر األساسية احتياجاتكم
ة ببراع وضعت التي الدقيقة بتفاصيلها الكلمة معنى
هذه من العديد المرفق الكتيب  يكشف.تستحقونها
ح
 تسن حين مراجعتها على نحثكم ونحن ،التفاصيل
ي
 منسق خدمات تقديم تشمل  عروضنا.الفرصة لكم
ر سي لتضمنوا لكم والمخصصين المختصين الحفالت
.م
 توقعاتك بحسبالزفافحفلتنظيم

The generous inclusion of Palace Gardens for
the exchange of vows over two hours, at a
preferential rate, elevates the experience to
new heights.

د العهو لتبادل باالس حدائق بادراج السخ ي عرضنا أن كما
ا ويرفعهتجربتكم ُيغني،تفضيليةبأسعارساعتينلمدة
.له انظيراللمستويات

As a parting gift, the delightful surprise of a
personalised souvenir is presented to you to
treasure forever, as a reminder of your exquisitely
special celebration at Palace Downtown.

“Grow old along with me; the best is
yet to be.” – Robert Browning

ي
 ف اقمتموه الذي السعيد زواجكم يتوج
ّ متألق وكتذكار
بقطع مزخرفة كؤوسًا لكم نقدم ،المدينة وسط باالس
.تحياتناخالصمعمناكهديةبهالتتمتعواسواروفسكي

 فاأليام األفضل،“دعنا نكبر سويًا
 روبرت براوننينج- ”.ستأتي الحقًا

 وسط مدينة دبي,بوليفارد محمد بن راشد
 اإلمارات العربية المتحدة، دبي،٩٧٧٠ .ب.ص
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