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RESTAURANTS المطاعم

NEW SEASON

SWIMMING POOL
TERRACE

This contemporary, all-day dining restaurant has an 
extensive A la carte menu and a daily buffet, offering 
the very best of Arabic, International and Asian 
cuisine. 

Weekly theme nights revolve around Seafood 
specialties and live cooking stations to offer 
mouthwatering recipes from the region.

A “Ladies only” section is available upon request.

Open daily for Breakfast, Lunch and Dinner.

This beautiful open space is a real find in the heart 
of Dubai. The spacious venue is ideal for wedding 
dinners, birthday parties and company’s social events. 
The setting is agreeable and lend itself to a variety of 
set-ups to accommodate up to 100 guests.

The adjacent pool and its lounge area can be paired 
to offer a chilled out venue for an unforgettable 
outdoors event.

هذا المطعم المعاصريقّدم طوال اليوم الئحة طعام 
واسعة حسب الطلب مع بوفيه يومي يضم أجود 

األصناف العربية، الدولية واألسيوية.

تقام أمسيات أسبوعية تقّدم خاللها المأكوالت البحرية 
مع أطباق شهية محلّية.

باألمكان توفير قسم مخصص للنساء فقط عند الطلب.

يفتح يوميًا للفطور والغداء والعشاء. 

هذا الفناء الجميل والمكشوف هو موقع رائع في 
قلب دبي. إن الردهة الفسيحة مثالية لحفالت الزفاف، 

إلحتفاالت أعياد الميالد ومناسبات الشركات االجتماعية. 
اإلطار مريح، ويصلح لمجموعة متنوعة من الترتيبات 

الستيعاب 100   ضيف.

 يمكن ضّم حوض السباحة الموازي وردهته ليشّكل 
موقع مكشوف لمناسبة رائعة.

نيو سيزن 

شرفة حوض
السباحة

City Seasons Suites is a family-friendly place where 
we ensure the food is perfect for all tastes and 
occasions.

The team of Chefs offer daily specials and 
international specialties, made of daily-fresh 
ingredients.

سيتي سيزنز سويتس هو المكان المفضل للعائالت حيث 
يقدم الطعام المناسب لجميع األذواق والمناسبات.

يقوم فريق من الطهاة  باعداد اطباق خاصة يوميا من 
اشهى المأكوالت العالمية والمحضرة من المكونات 

الطازجة.



Room Area m2

Theatre Classroom U-Shape Boardroom Gala Dinner Cocktail Reception

El Jalssa 32.9 NA NA NA 7 NA NA

El Majless 79.2 NA NA NA 15 NA NA

El Dwan 71.5 NA NA NA 15 NA NA

El Dhiyafa 1 78.57 50 24 25 15 30 50

El Dhiyafa  2 131.25 125 22 25 24 50 75

El Dhiyafa  3 75.33 50 24 25 15 30 50

El Dhiyafa 1&2 209.82 175 46 50 39 80 125

El Dhiyafa 1&2&3 502.41 200 30 27 40 60 125

El Nakheel 1 24.79 NA NA NA 10 NA NA

MEETING ROOMS

CONTACTS

CITY SEASONS 
SUITES DUBAI
City Seasons Suites Dubai is a deluxe all-suite property with 
94 premium suites including Executive Suites, Deluxe and 
Seasons Suites. Fully equipped kitchen and separate living 
area make it a luxurious option for the corporate traveler or 
for a relaxing family vacation. 

Ideally situated opposite Deira City Centre and its metro 
station, close to Dubai International Exhibition Centre and 
barely 10mins from Dubai International Airport, City Seasons 
Suites is equally ideal for short city breaks as well as for 
exhibition and conference trips.

The range of conference and banqueting facilities at City 
Seasons Suites has a variety of seating arrangements and 
space combinations that nicely cater for up to 250 guests.
The elegant ballroom, ideal for wedding parties, can also be 
split to accommodate smaller groups as well as a combination 
venue for seminar cum dining.

Other meeting rooms are well appointed to offer the perfect 
place for smaller board meetings, intimate business dinners  
and specialised training sessions.

A spacious hall is ideal for pre-function gatherings but can 
serve as a nice lounge for breaks between sessions; With 
its multi-purpose furnishing, it can easily accommodate a 
registration area or a networking space during big events.
The Pool side terrace is another venue that can be exquisitely 
decked for an outdoor function of 100 guests.

Menus for meals as well as coffee breaks are customized to fit any 
requirement from social gatherings to corporate assemblies.

The Business Centre with its secretarial assistance and high-speed 
internet access is also available.

Standard equipment includes:

•	 Sound System
•	 LED projector/ LCD TV monitor
•	 White boards and flipcharts
•	 DVD/CD/video
•	 WIFI internet connection
•	 Wireless microphones
•	 Video conference- upon request 
•	 Stage and podiums 

MEETINGS & EVENTS

P.O. Box 56421, Dubai, United Arab Emirates
T +971 4 295 5583   F +971 4 295 5584
E info@cityseasonsdubai.com

8T
H

 S
TR

E
E

T

سيتي سيـزنـز 
سويتس دبّي

اإلجتماعات والمؤتمرات

سيتي سيزنز سويتس شقق فندقية  فخمة تضم 94 جناح 
من الدرجة األولى ومنها أجنحة تنفيذية، أجنحة فخمة 

وأجنحة سيزنز. تحوي مطبخ مجهز بصورة كاملة ومنفصل 
مما يجعل من المكان الخيار االنسًب لسفرات العمل أو 

لعطالت اإلسترخاء العائلية.

ان موقع سيتي سيزنز سويتس المواجه لمحطة مترو ديرة 
سيتي سنتر يجعله مثالي لإلستراحات القصيرة في المدينة 

كما لرحالت المعارض والمؤتمرات . كما انه على مقربة من 
مركز دبي الدولي للمعارض وبالكاد على مسافة 10 دقائق 

من مطار دبي الدولي.

تتوّفر في سيتي سيزيز سويتس مجموعة متنّوعة من 
القاعات للمآدب الخاصة، المؤتمرات، حفالت الزفاف، المعارض 

أو المناسبات االجتماعية ، تستوعب لغاية 250 ضيف.
يمكن تقسيم قاعة الحفالت األنيقة ألقسام تتناسب مع 

مجموعات صغيرة أو كبيرة  .

اما  قاعات اإلجتماعات األخرى فمجهزة جيدا لتوّفر المكان 
المثالي لعقد اجتماعات مجالس إدارة، لعشاء عمل أولدورات 

تدريبب متخصصة.

 اما  الردهة فهي  قاعة فسيحة مثالية لإلجتماعات 
التمهيدية للعمل  كما يمكن أن تخدم كردهة لإلستراحة 
ما بين الجلسات؛ ويمكنها بكل سهولة إستيعاب عمليات 

التسجيل خالل المناسبات الكبرى وذلك نظرًا ألثاثها المتعدد 
اإلستعمال.

كما  يمكن تزيين الشرفة الجانببية من حوض السباحة بحيث 
تمّثل مكانًا آخر مناسب  يستوعب لغاية  100 ضيف.

اما قوائم الطعام فيمكن تخصيصها بشكل يناسب جميع 
المناسبات والميزانيات.

يتوّفر أيضًا مركز لألعمال مع مساعدة سكرتارية وإنترنت فائق 
السرعة.

التجهيزات النموذجية تتضمن
• 	LED كاشف ضوئي
• شاشات عرض بيضاء وأوراق متصفحة	
• 	CD و سي دي DVD قارئ أفالم دي في دي
• إنترنت السلكي	
• مكبرات صوتية	
• المؤتمر من خالل الفيديو- على الطلب	
• مسرح ومنصة	


