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Weddings

حفالت الزفاف
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P E R F E CT  PA RT N E RS H I P

الشراكة املثالية

Anticipating your every need 
so you can enjoy each moment to the fullest

 احصل على كل ماتتوق إليه
لتتمكن من االستمتاع بكل لحظة على أكمل وجه

At Westin, we’re committed to helping our guests feel their 
best when it matters most – and no occasion could be more 
important than your wedding day. From intuitive service 
and thoughtful touches to enriching experiences and vibrant 
venues, we ensure that every detail of your event comes to 
life flawlessly, in your unique style. Let Westin make your 
celebration one to remember.

To book your Westin wedding,  
email  group.03401@westin.com

نلتزم نحن في ويستن بالعمل على راحة ضيوفنا وإسعادهم عندما يتعلق 
األمر بمناسبة ذات أهمية بالغة، وليس هناك مناسبة أهم من يوم زفافك. 
نضمن لك أن كل تفصيلة من تفاصيل مناسبتك ستتم على اكمل وجه 

وعلى طرازك الخاص، وذلك ابتداًء من الخدمات البديهية وأدق األمور إلى 
التجارب المثرية واألماكن النابضة بالحياة. دع لويستن الفرصة ليمنحك 

احتفاالً يخلد في ذكراك إلى األبد.

لحجز حفلة زفافك لدى ويستن،
group.03401@westin.com  أرسل بريًدا إلكترونًيا
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P E RS O N A L I Z E D  S E RVI C E

اخلدمة الشخصية

Expert assistance for an unforgettable event

مساعدة يقدمها خبراء متخصصون إلقامة حفل الُينسى

Our dedicated staff is at your side through every step of 
the planning process, taking the time to understand your 
unique vision. Our team of experts offers intuitive service 
with meticulous attention to detail, allowing you to delight 
in every memorable moment of your celebration.

تجد موظفينا الذين يبذلون قصارى جهدهم لخدمتك بجانبك لدعمك 
في كل خطوة من خطوات عملية التنظيم لحفلك حيث يتيحون لك 

الفرصة لالبداء رؤيتك الخاصة وتفهمها جيًدا. نقدم لك الخدمات البديهية 
على يد فريق من المتخصصين مع اإلهتمام الشديد بأدق التفاصيل 

حتى تستمتع بكل لحظة من لحظات احتفالك الخاص.
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Personalized Service
The table settings gleam. 
Guests are assembled, happily chattering. 
Everything is as ready as you are.

الخدمة الشخصية
 يتم تجهيز الطاوالت وتنسيقها بطريقة منمقة جذابة.

 يحضر ضيوفك ويتسامرون بكل سعادة وسرور
كل شيء جاهز تمامًا كما تريد.
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VI B RA N T  VE N U E S

القاعات واألماكن النابضة باحلياة

Unique spaces tailored to your celebration

أماكن متميزة فريدة من نوعها مصممة خصيًصا إلقامة االحتفال الخاص بك

Whether you are planning a huge gathering or just in 
association of very close-knit family, Westin offers a variety 
of completely customizable spaces designed to make each 
moment of your celebration unforgettable.

سواء كنت تخطط إلقامة حفل ضخم أم حفل عائلي صغير، يقدم لك ويستن 
مجموعة متنوعة من األماكن القابلة للتعديل  حسب الطلب والتي تم 

تصميمها خصيصًا بحيث تجعل من كل لحظة من لحظات احتفالك لحظة 
مميزة التنسى.
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Westin Events Lawn
With a stunning sunset setting, our Events Lawn allows you to celebrate an outside ceremony or a 
banquet gathering for your wedding. 1040sqm surrounded by the PGA European Tour Abu Dhabi Golf 
Championship course.

حديقة مناسبات ويستن
يمكنك إقامة احتفالك في الهواء الطلق أوإقامة مأدبة زفافك في حديقة المناسبات لدينا 

حيث تستمتع بمشهد غروب الشمس الرائع. تقع الحديقة على مساحة 1040 مترًا مربعًا ويحيطها ملعب البطولة الذي 
يستضيف بطولة أبوظبي للجولف ضمن جولة الرابطة األوروبية لمحترفي الجولف في أبوظبي.

Masters Ballroom
The main ballroom, Masters, offers soaring coffered ceilings, glistening chandeliers and an adjoining outdoor 
courtyard, which provides an interface with the outdoors elements. Perfect for weddings, the room can 
accommodate up to 350 people, and be divided into two separate facilities to accommodate smaller functions. 

A gracious pre-function gallery, which is filled with natural light, contemporary furnishings and world-class art, 
complements the setting.

قاعة ماسترز
تتميز القاعة الرئيسية “ماسترز” بسقف مرتفع به وحدات إنارة غائرة تزينة الثريا المتأللئة، كما يجاورها

فناء خارجي يشكل حلقة وصل باألنشطة الخارجية. تعد قاعة ماسترز مثالية إلقامة حفالت الزفاف
حيث تستوعب ما يصل إلى 350 فرًدا، كما تنقسم إلى قاعتين منفصلتين الستيعاب الحفالت ذات األفراد األقل عدًدا.

تكتمل فخامة القاعة بغرفة االنتظار الخاصة بها حيث  تتخللها أشعة الشمس الطبيعية المنعشة وتتميز بأثاثها العصري،
كما تزينها فنون من الطراز العالمي.
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E N R I C H I N G  E X P E R I E N C E S

جتارب مرثية

Every moment considered, every detail perfected

نكترث لكل لحظة ونهتم بأدق التفاصيل

Let your celebration be a revitalizing experience with  
amenities that delight and inspire. Whether enjoying an  
exhilarating workout or sampling nourishing cuisine, you’ll 
look and feel your best for every memorable moment.

ليكن احتفالك عبارة عن تجربة ممتعة ومنعشة مع وسائل الراحة والمتعة 
التي نقدمها لك والتي تبث فيك اإللهام وتبعث شعورًا بالسعادة والسرور. 

نعدك باألفضل لتستمتع بكل لحظة سواء أثناء ممارستك للتمارين 
الرياضية  أو تذوقك للمأكوالت الشهية في مطاعمنا.
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Invigorate
Treat yourself royally with a round of golf or 
training lesson before your special day.  
The Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa is the 
hospitality heart of the Abu Dhabi Golf Resort- a 
27 hole championship course, home to the PGA 
European Tour Abu Dhabi Golf Championship. 

النشاط والحيوية
استمتع ودلل نفسك بلعب جولة جولف أو بحضور حصة 

تدريبية قبل يوم زفافك.
ُيجّسد منتجع الجولف وسبا ويستن أبوظبي قلب الضيافة 
لمنتجع أبو ظبي للجولف، حيث يضم ملعب بطولة مؤلف 

من 27 حفرًة، يستضيف بطولة أبوظبي للجولف ضمن 
جولة الرابطة األوروبية لمحترفي الجولف في أبوظبي.

Nourish
Our fresh, local ingredients will nourish you to help 
you look and feel your best for your big day and will 
delight your guests during your celebration. Choose 
from our catering menu of locally inspired cuisine 
made with fresh ingredients, or design your own. Our 
staff is committed to creating personalized dining 
experiences that reflect your unique style and taste.

احصل على التغذية الالزمة واستمتع بألذ 
المأكوالت

تقدم لك المكونات الطازجة المحلية التي نستخدمها في تحضير 
أطباقنا العناصر الغذائية الالزمة التي تمنحك مظهرًا جيدًا وشعورًا 

رائعًا في يوم زفافك، كما أنها ستنال إعجاب ضيوفك وستسرهم 
أثناء الحفل الذي تقيمه. يمكنك االختيار من قائمة الطعام لدينا 
من المأكوالت المستوحاة محليًا والمحضرة باستخدام المكونات 
الطازجة، كما يمكنك تصميم األطباق على طرازك الخاص. يلتزم 

موظفينا بخلق تجارب طعام شخصية تعكس ذوقك وطرازك 
الفريد.

Refresh
Treat body and mind to our rejuvenating  
White Tea bath amenities. Allow the 
invigorating scent, organic aloe, shea butter 
and other beneficial ingredients to soothe  
and refresh you before and after your big day. 

The Heavenly Spa at  
The Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa 
embodies our health-enhancing philosophy 
and invigorating the power of our signature 
techniques in one of our six treatment rooms. 
We will pamper you, re-energise you, melt away 
your tension, nourish your skin and decongest 
your mind. When you walk out, you will feel 
invigorated and ready for the beginning of your 
new journey.

انتعش وانعم بالراحة واالسترخاء
استرِخ ودلل نفسك مع حمام الشاي األبيض الذي نقدمه لك 

الستعادة نشاطك وحيويتك. تعمل الرائحة المنعشة 
والصبار العضوي وزبدة الشيا وغيرها من المكونات 

المفيدة على منحك شعورًا بالراحة واالسترخاء واالنتعاش 
قبل يوم زفافك وبعده.

يجسد “هيفنلي سبا” بمنتجع الجولف وسبا ويستن 
أبوظبي فلسفتنا المعززة للصحة وتتجلى فيه مدى فاعلية 

أساليبنا المتميزة التي نتبعها في غرفة عالج من الغرف 
الست التي لدينا. احصل على العناية والدالل الذي تستحقه 

واستعد نشاطك وحيويتك وتخلص من الشعور بالتوتر 
الذي يؤرقك وامنح بشرتك التغذية الالزمة لها وأفرغ عقلك 

مما يشغله. فبمجرد خروجك من الغرفة، ستشعر بالنشاط 
والحيوية واالستعداد لبدء رحتلك الجديدة.
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T H O U G H T F U L  
AC C O M M O DAT I O N S

 غرف ممتازة
لإلقامة

Expansive spaces set the stage for celebration

أة ألجواء االحتفال مساحات واسعة ُمَهيَّ

Make your wedding an inspiring experience for you and 
your guests with our modern, spacious guestrooms. 
Recharging with restful sleep in our Heavenly Bed™, you and  
your partner will feel rejuvenated and relaxed from the 
moment you arrive.

اجعل من زفافك تجربًة ملهمًة رائعًة لك ولضيوفك مع غرف الضيوف 
الواسعة الحديثة لدينا.ومن لحظة وصولك، انعم بالراحة واالسترخاء 

واستعد نشاطك وحيويتك أنت وشريك حياتك بعد نوٍم هنيٍء على 
سرير هيفنلي بيد™.
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Junior Suite
Allow your senses to expand in the extra space 
afforded by our Westin Junior suite. Over 
60sqm with a private garden terrace offering 
direct access to the golf course and  extended 
living space  set in a contemporary design 
offers additional comfort and luxury.                                

Key Room Features               

• 60 sqm of living space 
• Complimentary breakfast 
• Internet access (Standard)

جناح جونيور
يوفر الجناح الصغير في “منتجع ويستن أبوظبي للجولف” 
مساحة حيوية ممتدة مع شرفة بحديقة تطل على ملعب 

الجولف. ما يزيد عن 60 متًرا مربًعا من المساحة الحيوية 
بتصميم عصري مما يوفر مزيًدا من الراحة والفخامة.                              

الميزات الرئيسية للغرفة               

• مساحة 60 متًرا مربًعا
• إفطار مجاني

• اتصال باالنترنت )قياسي(

Deluxe Room
Wake up to the refreshing views of the golf 
course surrounded by the resort’s landscaped 
gardens. 45sqm guest rooms feature 
contemporary décor feature, floor-to-ceiling 
glass doors and private balconies.                               

Key Room Features               

• 45 sqm of living space 
• Internet access (Standard)

غرفة ديلوكس
افتح عينيك عندما تستيقظ في الصباح لتشاهد المناظر 

المبهجة لملعب الجولف الذي تحيطه الحدائق الغنية 
بالمناظر الطبيعية داخل المنتجع. ديكور عصري داخل غرف 
ذات مساحة تبلغ 45 متًرا مربًعا مزودة بأبواب زجاجية بطول 

الحائط وشرفة خاصة.                               

المزايا الرئيسية للغرفة
• مساحة 45 متًرا مربًعا

• اتصال باالنترنت )قياسي(



24

A N  U N F O RG E T TA B L E  
D E ST I N AT I O N

 وجهة
ال تنساها إىل األبد

Memorable local experiences to delight and inspire

تحظى بتجارب محلية تخلد في ذكراك إلى األبد لتمنحك اإللهام والسعادة 
والسرور

Celebrate your special day on the beautiful grounds of  
The Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa, with delicious 
cuisine, picture-perfect locations and personalized service, 
every detail of your Westin wedding is carefully selected to 
reflect every dream you have. We will ensure that every nuance 
of your event is attended to, leaving you relaxed and energized 
to revel in the joy of your celebration, you can be confident that 
your day will be everything that you’ve dreamed of. 

احتفل بيومك الخاص في منتجع جولف وسبا ويستن أبوظبي الرائع حيث 
المأكوالت الشهية اللذيذة واألماكن المثالية للتصوير والخدمة الشخصية 

المتميزة. نقرر اختيار كل تفاصيل زفافك المقام لدينا بعناية فائقة لنوفر لك 
ما تحلم به. نهتم بأدق تفاصيل مناسبتك بما يشعرك براحة البال والحيوية 

والنشاط لتستمتع بكل لحظة من لحظات احتفالك. كن واثقًا بأن كل 
تفصيلة ستتم على الوجه الذي تحلم به تمامًا
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H O N E YM O O N  I N  T H E  L A N D  O F  SA N D

شهر عسل يف أرض الرمال

Experience a romantic getaway

استمتع بعطلة رومانسية ال مثيل لها

With more than 200 distinctive destinations  
around the world, Westin boasts countless locales for  
a memorable honeymoon. From expansive beach  
retreats to vibrant city getaways, a Westin honeymoon 
offers you unique opportunities for restorative relaxation  
or invigorating adventure.

يوفر ويستن ما يزيد عن 200 وجهة مميزة حول العالم حيث يتمتع 
بأماكن رائعة ال حصر لها لقضاء شهر عسل ال ُينسى، ابتداًء من 

المنتجعات الواسعة الهادئة على الشاطئ وصوالً إلى أجواء المدينة 
الصاخبة النابضة بالحياة، يمنحك ويستن فرصًا فريدًة من نوعها 

لالسترخاء واالستجمام أو االستمتاع بأجواء المغامرات المفعمة بالحيوية 
والنشاط أثناء قضاء شهر العسل الخاص بك.
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THE WESTIN ABU DHABI GOLF RESORT & SPA

ABU DHABI GOLF CLUB, SAS AL NAKHL, ABU DHABI, 126797, UNITED ARAB EMIRATES 
02.616.9999 

westinabudhabigolfresort.com/westinweddings


