حفالت الزفاف
WEDDINGS

يوم العمر
قليلة هي المناسبات التي تستم ّر ذكراها يف ذاكرتكم أكثر من يوم
 حريصون، غراند كانال، أبوظبي،كارلتون- لذا نحن يف الريتز.زفافكم
.عىل تعزيز ذكرياتكم بتفاصيل سترافقكم العمر بطوله

A day to cherish
There will be few events in your life more memorable
than your wedding day. Which is why at The Ritz-Carlton
Abu Dhabi, Grand Canal, we are dedicated to helping you
create memories that you will treasure forever.

هنا تتناغم الفخامة مع التقاليد
 يرسي،بإطاللة تحبس األنفاس عىل المسجد الكبير وغراند كانال
 من روعة قاعة.كارلتون معايير جديدة يف الفخامة الرومنسية-الريتز
 مرور ًا بصفاء شاطئ غراند كانال،روما للحفالت وحميمية أوليف غاردن
كارلتون- يتيح الريتز،وحديقة الفيلال اىل حدائق بركة السباحة المذهلة
.مواقع رومانسية مثالية لحفالت الزفاف مهما كان حجمها

Where opulence and tradition come together
With breathtaking views of the Grand Mosque and the
Grand Canal, The Ritz-Carlton sets a new standard in
romantic elegance. From the stunning Roma Ballroom to
the intimate Olive Garden, the tranquil Grand Canal Beach
and Villa Lawn to the striking Pool Gardens, The Ritz-Carlton
offers a range of romantic venues ideally suited to wedding
celebrations of almost any size.

ليلة العمر يف أي ٍد أمينة
 إنه احتفال،حفل الزفاف يف الريتز–كارلتون هو أكثر من مناسبة عابرة
 خبراء تصميم حفالت.نصممه بعناية وفق تفاصيل نابعة من رغبتاتكم
 بينما،الزفاف لدينا سيرافقونكم خطوة بخطوة إلتمام تحضيراتكم
يهتم طاقمنا من المحترفين يف تنفيذ الحفل بمهارة وفخر لتكون ليلة
، استمتعوا انتم بليلة زفافكم من دون قلق.العمر كما تمنيتموها تماما
.وتأكدوا أننا سنعنى بأدنى التفاصيل السعادكم

Your special day, safe in our hands
At The Ritz-Carlton, wedding celebrations are more than
just planned; they are designed. Every detail is the result
of a decision made by you. Our highly experienced wedding
specialist will gently guide you through each-and-every
stage of your preparations, while your event will be
executed with exacting skill and pride by our professional
service staff, ensuring that your day is precisely how you
would wish it to be. Leaving you to simply enjoy your
wedding, free of all anxiety, and safe in the knowledge
that no detail, no matter how small, has been overlooked.

The dream location for your dream wedding
Both indoor and out, The Ritz-Carlton Abu Dhabi, Grand
Canal offers the perfect setting for the perfect wedding.

موقع األحالم لزفاف األحالم
 ستجدون يف،سواء أردتم االحتفال يف قاعة أو يف الهواء الطلق
. غراند كانال موقعا مثاليا لحفل زفاف مثايل،كارلتون أبوظبي-الريتز

قاعة روما لالحتفاالت

The Roma Ballroom
From the dramatic fountain at its dedicated entrance to its spacious foyers,
exquisite chandeliers, sumptuously upholstered walls and unique lighting
sconces, the signature Roma Ballroom is the epitome of elegance on a
grand scale, and can accommodate up to 900 guests.

من نافورتها الجذابة عند المدخل الخاص بها اىل ردهاتها الفسيحة وثرياتها المذهلة
 تتباهى قاعة روما الفخمة بأناقتها وتتسع،وجدرانها المنجدة بفخامة وانارتها الفريدة
. مدعو900 لحواىل

The Roma Ballroom’s private Majlis, which can accommodate up to 40
guests, provides the perfect setting for intimate pre-wedding gatherings.
Direct access to the Bridal Suites, which offer full restroom and dressing
facilities, spacious closets and an elegant lounge for guests, allow the bride
to prepare for her special day in comfort and luxury.

 هو مكان مثايل،ً شخصا40 يتسع لنحو
ّ المجلس الخاص الملحق بقاعة روما الذي
 ويتصل مباشرة بأجنحة العرائس التي تضم،للقاءات المق ّربين قبل بدء حفل الزفاف
 وخزانات واسعة وحجرة جلوس أنيقة،غرفة حمام كاملة وتسهيالت لتجهيز العروس
. لتستعد العروس للمناسبة الغالية براحة وفخامة،للضيوف

منطقة االستقبال
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Napoli
For more intimate gatherings, Napoli, with its Arabianstyle windows and atmospheric interior design, can
accommodate up to 90 guests in a variety of set-ups.
Grand Canal Beach
Located directly in front of the calming canal, the Grand
Canal Beach offers a truly unique setting for your cocktail
reception or wedding ceremony.
Grand Lawn
Just steps away from the main lobby and offering
stunning views of the Sheikh Zayed Grand Mosque, the
perfectly manicured Grand Lawn can accommodate up
to 500 guests in truly stylish surroundings.
Olive Garden
An atmospheric circular garden planted with century-old
olive trees, the Olive Garden provides a beautiful alfresco
venue for your cocktail reception.
Pool Garden
Located in the center of the resort and featuring one of
the largest swimming pools in Abu Dhabi, the dramatic
Pool Gardens can accommodate up to 1,000 guests,
depending on set-up.
Villa Lawn
Available with the rental of the surrounding villas, the
semi-private Villa Lawn is perfect for cocktail and dinner
receptions for up to 200 guests.

نابويل
 تتاح قاعة نابويل بنوافذها العربية،للحفالت األكثر حميمية
 شخصا90 تتسع لنحو
ّ  وهي،الطراز وتصميمها الداخيل المريح
.بتجهيزات متنوعة
شاطئ غراند كانال
 يمثل شاطئ غراند كانال،بموقعه المواجه مباشرة للقناة الهانئة
.موقعاً مثالياً لحفالت االستقبال أو الزفاف
غراند لون
 وبإطاللة ساحرة عىل،عىل بعد خطوات قليلة من البهو الرئيسي
، تتاح تسهيالت الحديقة غراند لون،مسجد الشيخ زايد الكبير
 شخص يف500 بعشبها المشذب بعناية حيث يمكن استضافة
.أجواء أنيقة
أوليف غاردن
حديقة دائرية مذهلة مزروعة بأشجار زيتون تحمل يف أغصانها
. وهي مثالية لحفالت االستقبال يف الهواء الطلق،مئة عام
بول غاردن
حدائق المسبح المتباهية بموقعها يف وسط المنتجع والمحيطة
 هي مثالية الستضافة،بواحدة من أكبر برك السباحة يف أبوظبي
. شخص وفق التجهيزات1000
فيال لون
 عند استئجار إحدى، الخاصة جزئيا،تتاح حديقة الفيال
فيالت الفندق وهي مثالية لحفالت االستقبال والعشاء وتتسع
. شخص200 لـ

روعة المذاق
الشيف التنفيذي لدينا وطاقم الطبخ سيتعاونون معكم لتصميم
وإعداد قائمة طعام خاصة وفق اختياراتكم سواء كانت تقليدية أو
 تتنوع الخيارات ما بين المقبالت التي يق ّدمها طاقم الخدمة.مبتكرة
والعشاء من بوفيه غني والمأدبة الفاخرة باالدوات الفضية والكثير
 يس ّر شيف الحلويات، والختيار كعكة الزفاف االساسية يف الحفل.غيرها
.لدينا التعاون معكم لتصميم قالب يحبس أنفاس مدعويكم

A taste of perfection
Our Executive Chef and culinary staff will work with you to
design and prepare a personalized menu based on your
preferences, whether wholly traditional or avant garde.
From butler-served canapés to buffet-style dining to full
silver service banqueting, we offer an enormous range of
dining and entertainment options. And for the all-important
wedding cake, our own pastry chef will be delighted to
work with you to create a customized cake that will take
your guests’ breath away.

إنطلقوا نحو حياة مشتركة بحب وسعادة
لمزيد من المعلومات حول الخدمات التي نضمن من خاللها أجمل
 يرجى االتصال بفريق تصميم حفالت الزفاف،الذكريات ليوم زفافكم
 أو البريد اإللكتروني+971 2 818 8888 لدينا عىل الرقم
rc.auhrz.leads@ritzcarlton.com

.نتطلع لمشاركتكم فرحكم يف ليلة زفافكم

Take the first step towards your life together
To receive more information on how we can ensure that
your wedding is one of the most memorable days of your
life, please telephone our wedding planning specialist on
+971 2 8188888 or email rc.auhrz.leads@ritzcarlton.com
We look forward to sharing your special day with you.

