THE MOOD MANAGER

يتفهم جارك اجلديد بجزيرة نخلة اجلمريا مزاجك.
�سواء رغبت يف اال�سرتخاء يف النادي ال�صحي وال�شاطئي �أو �أردت جتربة تناول م�أكوالت جديدة،
فيــرمــونت النخلة هو املكان الأمثل.
حــدد مــزاج ــك الكت�شـ ــاف ال ـت ـج ــربــة ال ـتــي تنــا�سبــك....
مــاذا تـحـب �أن تـفـ ـع ــل؟
Your new neighbour at Palm Jumeirah understands your every mood.
Whether you wish to relax at our Health & Beach Club or try new cuisines,
Fairmont The Palm is the place for you.
Choose your mood and find the experience that suits you...
?WHAT ARE YOU IN THE MOOD FOR

عالقات اجتماعية

SOCIALISING

عالقات اجتماعية
SOCIALISING

savour the flavours of a traditional
English Afternoon Tea
Step into Mashrabiya Lounge to delight in pastries and savoury treats from the
British Isles, accompanied by a fabulous selection of teas recommended by our
expert tea sommelier. From fresh sandwiches to homemade jams,
complemented by exquisite views, every experience will
be a memory to treasure.
Enjoy Afternoon Tea for AED 95 per person
Rose Bubbly Tea for AED 225 per person
Imperial Afternoon Tea for AED 245 per person
Available daily from 12.00 pm to 6.00 pm

ارت�شــف �أ�شه ــى املذاقــات التق ـل ـيـ ــديــة
مــن �شــاي الظ ـه ـي ــرة الإجنــليـ ــزي
تف�ضل بزيارة م�شربية لوجن ومتتع بتناول املخبوزات اللذيذة امل�ستوحاة من اجلزر الربيطانية
مع جمموعة خمتارة من �أنواع ال�شاي املو�صي
.بها �سومولري ال�شاي
.�ستمنحك ال�سندوي�شات الطازجة واملربيات املنزلية اللذيذة واملناظر الأخاذة ذكريات ال تن�سى
 درهم �إماراتي لل�شخ�ص الواحد٩٥ ا�ستمتع ب�شاي الظهرية مقابل
.ً م�ساء6:00  ظهراً وحتى12:00 متوفر يومياً من ال�ساعة
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الن ــادي الــ�ص ـحــي وال�شــاطئــي بفــريمــونت الن ـخـ ـلــة
�سواء متنيت احل�صول على الرفاهية الكاملة �أو البحث عن مكان للذهاب �إليه
مع جميع �أفراد العائلة يف العطلة الأ�سبوعية ،هناك الكثري من الأ�سباب التي جتعلك
تن�ضم للنادي ال�صحي و ال�شاطئــي بفيــرمــونت الـنـخـلــة .حيث ي�ستمتع الأع�ضاء با�ستخدام
جمــموع ــة كـب ـيـرة من املرافق ،من بينها �صالة ريا�ضية مـجـهـزة بالكامل ،و�أربعة م�سابــح
مطلة على البحر ،و�شاطئ خا�ص ،وغرفة �ساونا و بخار ،بالإ�ضافة �إىل خدمة الواي فاي،
وخدمة �صف ال�سيارات ،وغري ذلك من اخلــدمـات املتـنــوع ــة.
ملزيد من املعلومات ،يرجى االت�صال بفريق الع�ضوية على الرقم +971 4 457 3330
�أو عرب الربيد االلكرتوينpalm.healthclub@fairmont.com :

Fairmont The Palm’s Health & Beach Club
Whether you are hoping to attain complete well-being or looking for a place
to take the entire family on the weekends, there are plenty of reasons to join
Fairmont The Palm’s Health & Beach Club. Members will enjoy access to a
host of facilities including a fully-equipped gym, four ocean view pools, private
beach, sauna and steam room, Wi-Fi, valet parking and much more.
For further information, contact our Membership Team on +971 4 457 3330
or email palm.healthclub@fairmont.com

هـذه البـاق ــة مـخـ�صـ�صــة للـعائــالت-
وت�شـمل خ�صــم  %50علـى الـغــرفــة الثـانيــة!
ميكن للعائالت التي ت�سافر مع ًا �أن ت�ستمتع بالتوفري مع ًا .احجز غرفة واحدة �أو جناح،
واح�صل على خ�صم  %50على الغرفة الثانية.
تبـد�أ �أ�سعـار الليلـة الـواحــدة مـن  1099درهم �إماراتــي للغرفــة الأولـى
و  550درهم �إماراتــي (بخ�صــم  )%50للغــرفــة الثانـيــة
(بنا ًء على �أ�سعار غرف فريمونت).
هذا العر�ض �ساري حتى نهاية العام ،ويخ�ضع لتوفر الغرف.

It’s a Family Affair Package!50% Off a Second Room
Families who travel together can save together. Book one room or suite,
and receive the second room with 50% off.
Rates from AED 1099 per night for the first room
and AED 550 (50% off the price) per night for the second
)(based on a Fairmont Room
Available until the end of the year. Subject to availability.
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Show the most important woman in your life
how much you care
After all those years of tending to your every whim, your mother deserves some
pampering of her own. Spoil her with our Renew Experience which comprises
of a 60-minute European-style Customised Deep Cleansing facial that will make
her glow from within. Treat your mother and enjoy a treat yourself; receive
a complimentary Express Hammam or Silver Line Shave for the boys.
AED 435 per person, includes use of the spa relaxation
and thermal facilities
Gift vouchers are available to purchase from the spa directly and have
a six month validity. This promotion can be purchased throughout the
month of March.

.�أظـ ـه ــر م ــدى اهتــمامـك لأهــم امــر�أة يف حياتـك
. ت�ستحق والدتك بع�ض الدالل واالهتمام،بعد كل هذه ال�سنوات من العناية بك
 التي تتكون من،دلل والدتك وامنحها فر�صة اال�ستمتاع بتجربة جتديد الب�شرة
 والتي متتد ل�ستني دقيقة،جل�سة التنظيف العميق للوجه على الطريقة الأوروبية
، عالــج والدتك وا�ستمتــع �أنت �أي�ض ًا بالعــالج.لتمنحــها ب�شرة ن�ضــرة
.واح�صل علـى حمــام �سريع جماين �أو حالقة �سلفرالين للرجال
 وي�شمــل اال�ستمــتاع باال�ستــرخاء، درهم �إمارات ـ ــي لل�شخــ�ص435 ال�سعر
.يف املنتجع ال�صحي واملرافــق احل ــرارية
يتوفر لدينا بطاقات هدية لل�شراء من املنتجع ال�صحي ذات �صالحية ا�ستعمال ملدة �ستة �أ�شهر
.ميكن اال�ستفادة من هذا العر�ض خالل �شهر مار�س

بــرانـ�ش عيــد ال ـفــ�صــح يف ف ـلــو ك ـيــت�شــن
Easter Brunch at Flow Kitchen
Celebrate the coming of spring in the company of the entire family with the
Easter Sunday Brunch at Flow Kitchen. Delight in family-style cuisine while
taking in views of the majestic Arabian Gulf.

احتفل بقدوم الربيع برفقة جميـع �أفراد العائلة مـع برانـ�ش عيـد الف�صــح
 وا�ستمتــع بالطعــام املخ�ص�ص للعائلة.يـوم الأحد مبطعم فلو كيت�شن
.واملنــاظ ــر املطلــة عـلـى اخللـيج الـعـربي ال�ساحــر

AED 295 per person, including soft beverages
AED 445 per person, including hops & vines package
AED 150 per child for the brunch experience
including the children’s Easter egg hunt at 12:30 pm
AED 210 per child for the children’s activity package
including access to the Children’s Activity Centre

 ي�شمل امل�شروبات الغازية، درهم �إماراتي لل�شخ�ص295 ال�سعر
 ي�شمل باقة م�شروبات كحولية، درهم �إماراتي لل�شخ�ص445 ال�سعر
 وي�شمل الربان�ش لعبة جمع البي�ض للأطفال، درهم �إماراتي للطفل١٥٠ ال�سعر
 وي�شمل الربان�ش الدخول اىل نادي �أن�شطة الأطفال، درهم �إماراتي للطفل٢١٠ ال�سعر

Children’s package includes access to the Children’s Activity Centre
from 12:00 pm for up to 3 hours.

وت�شمـل باقة الأطــفال الدخ ــول �إلــى م ــرك ــز �أن�شط ــة الأطفــال
. �ســاع ــات3  ظــهراً ومل ــدة12:00 م ــن ال�ساعة

Available on 31st March, from 12:00 pm to 3:30 pm.
Reservations are required.

.ً م�ساء3:30  ظهراً وحتى12:00  من ال�ساعة، مار�س31 العر�ض متوفر يوم
.ًيجب احلجز م�سبقا
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اال�ست ــك�شــاف
ع�ش احلياة على �أكمل وجه مع الأ�سلوب الربازيلي يف فريڤو ،مطعم الت�شور�سكاريا
الأ�صيل يف نخلة اجلمريا .اجتمع ب�أ�صدقائك لتناول وجبة تتميز مب�شـاوي
لذيـذة مقـدمة علـى طريقـة الروديزيو ،بينـما ت�ستمتـع باملو�سيقى احليـّة.
مـع مزيج مثايل من الذوق والنكـهـة ،لـدى فريڤـو
�شـيء لـكـل �شخـ�ص ذو �شهية للـحيـاة.
ا�ستـكـ�شـف بـرانـ�ش الـغــو�شـو الفــاخــر ابتدا ًء مــن  ٨م ــار�س.٢٠١٣ ،
ال�سعر  ٢٩٥درهم �إماراتــي لل�شخــ�ص ،ي�شـمــل امل�شــروبات الغــازيــة
ال�سعر  ٤٤٥درهم �إماراتـي لل�شخـ�ص ،ي�شمل باقة م�شروبات كحـوليـة
متوفر كل نهار جمعة ،من ال�ساعة  12:00ظهراً وحتى  3:30م�ساءً.

Savour the Samba
Live life to the fullest in true Brazilian style at Frevo, an authentic churrascaria
on Palm Jumeirah. Get together with friends for a delectable meal featuring
succulent grills served Rodizio style, complemented by live music. With the
perfect blend of flavour and flair, Frevo has something for everyone who
has an appetite for life.
Discover the sumptuous Gaucho Brunch from 8th March, 2013 onwards.
AED 295 for soft beverage package
AED 445 for signature drinks, hops and vines package
Available every Friday, 12:00 pm to 3:30 pm.

Like us on

Follow us on

Be the first to find out about our last-minute offers, have the chance
to enter exclusive competitions and win some amazing prizes!

fairmont.com/palm

ال�شــروط والأح ـ ـك ــام
. البار واملنتجع ال�صحي �شاملة ل�ضريبة اخلدمة و�ضريبة البلدية، ا�سعار املطعم.•" تخ�ضع ا�سعار الغرف اىل �ضريبة اخلدمة و�ضريبة البلدية
.• يتم ت�أكيد جميع حجوزات العرو�ض وفقا للحجز امل�سبق والإتاحة وال ميكن ا�ستعمالها مع �أي عر�ض �آخر
palmdubai@fairmont.com : �أو على الربيد االلكرتوين+ 971 4 457 3388  الرجاء االت�صال، • للمزيد من املعلومات عن كل عر�ض٢٠١٣  مايو٣١  مار�س اىل١ • العرو�ض �سارية فقط من
Terms and Conditions
• Room prices are subject to service charges and municipality fees • Restaurant, bar and spa prices are inclusive of the services charges and municipality fees
• Special offers are subject to availability and cannot be combined with any other discounts. Advance booking is recommended
• Offers are valid from the 1st March to 31st May 2013 • For more details on each offer, please call + 971 4 457 3388 or email palmdubai@fairmont.com

