
دليــل

املطــاعم

جمموعة فنادق انرتكونتيننتال

دبي ف�ستيفال �سيتي 





31 انرتكونتيننتال	للأجنحة	ال�سكنية	

33 ميزالونا 

 35 ديلي كافيه 

37 بار الطابق 17 

 39 اخلريطة 

41 نادي	البادية	للغولف	

43 تريا فريما 

45 بليد�س 

47 تي الوجن 

49 ترينت�س 

51 �سبايك�س 

53 ديوان البادية 

55 اخلريطة 

 57 خريطة دبي ف�ستيفال �سيتي 

3 انرتكونتيننتال	

5 اأني�س 

7 في�ستا 

9 بي�سرتو مادلني 

 11 ال�سلطان ابراهيم بريوت 

13 روفلي بيري غانيري 

15 اإيكلب�س 

 17 اخلريطة 

19 كراون	بلزا	

21 زيتون 

23 مزار الوجن 

25 مقهى البرية البلجيكي 

27 بار �سكاي الين 

29 اخلريطة 

املحتويات



انرتكونتيننتال دبي ف�ستيفال �سيتي 

لي�س جمرد مكان فخم بل خربة 

حقيقية

مبا�رشة يف قلب اأكرث امل�ساريع 

الناب�سة باحلياة واملطلة على 

الواجهة املائية، يقع انرتكونتيننتال 

بخدماته الفخمة �سواء للعمل اأو 

للرتفيه، بكل ما يحتويه من مميزات 

الفنادق العاملية واأكرث.

33



املكـان

الطابق االأر�سي

انرتكونتيننتال 

هاتف: 1127/8 701 4(0) 971+

مواعيد	العمل	

ي�ستقبلكم يوميا على وجبات الفطور والغداء 

والع�ساء.

6:30 �سباحاً - 2 ليالً. يقدم املطعم كل يوم 

جمعة الفطور املتاأخر من ال�ساعة 12:30 

اإىل 4 ظهراً. 

قدرة	الإ�ستيعاب	

244 �سخ�س 

داخل املطعم : 204 

الف�سحة اخلارجية :40

ملحظات	

يوفر املطعم طاولة ال�سيف اخلا�سة 

“�سينامون” لتقدم لكم خربة فريدة يف 
تناول الطعام. 

حجوزات املجموعات والطلبات اخلا�سة 

متوفرة عند الطلب فقط
5

مطعم �ساحر يقدم اأطباق عاملية اأ�سيلة 

حم�رشة خ�سي�سا يف املطابخ املنت�رشة 

يف اأرجاء املطعم.

اأنحاء العامل.  اأطباق �ساحرة من كافة 

تعي�سها معنا من  خربة غنية ومثرية 

املتنوعة وتقنيات  االأطباق  خالل هذه 

االأ�سيلة. الراقية  الطعام  حت�سري 



املكان	

الطابق االأر�سي 

انرتكونتيننتال 

هاتف: 1127/8 701 4(0) 971+

مواعيد	العمل	

يومياً 

من 8 �سباحاً اإىل 2 ليالً 

قدرة	الإ�ستيعاب	

200 �سخ�س

ملحظات	

لفي�ستا  اخلارجية  الف�سحة  تتمتع 

م�ساحة  ويتوفر  �ساحرة.  باإطالالت 

املجموعات  حجوزات  للمدخنني.  خا�سة 

الطلب  عند  متوفرة  اخلا�سة  والطلبات 

فقط.

7

�سالة ع�رشية راقية ت�رشف على املارينا 

واأفق دبي ال�ساحر.. 

تقدم في�ستا الكوكتيالت وجمموعة من 

امل�رشوبات االأخرى باالإ�سافة اىل الوجبات 

اخلفيفة. اإنها مكان مثايل الإرت�ساف 

امل�رشوبات قبل اأو بعد تناول الع�ساء، 

ت�ست�سيف ال�سالة عرو�ساً اأخرى حّية 

لينعم �سيوفنا مب�ساء رائع خارج املنزل..



املكان

م�ستوى الواجهة املائية 

انرتكونتيننتال 

حتويلة التلفون : 1155

مواعيد	العمل	

ي�ستقبلكم يومياً على الفطور والغداء 

باالإ�سافة اإىل وقت ال�ساي والع�ساء 

8 �سباحاً اإىل 12 منت�سف الليل

قدرة	الإ�ستيعاب	

236 �سخ�س

داخل املطعم : 100 

الف�سحة اخلارجية: 136 

ملحظات	

حجوزات املجموعات والطلبات اخلا�سة 

عند الطلب فقط. جمموعة من 

امل�رشوبات الكحولية تقدم يف اجلزء 

اخلارجي من املطعم. 

9

مقهى ومطعم فرن�سي تقليدي، يقدم 

خربة البي�سرتو الباري�سية االأ�سيلة.

الباري�سية  املعجنات  بتناول  ا�ستمتعوا 

البي�سرتو خالل  الطازج ووجبات  واخلبز 

ولنغني  الكورني�س،  من  املارينا  م�ساهدة 

االأ�سيلة  الباري�سية  املقاهي  خربتك يف 

وا�سعة  ت�سكيلة  اأي�ساً  املطعم  يقدم 

الكحولية. امل�رشوبات  من 



املكان

م�ستوى الواجهة املائية 

انرتكونتيننتال

هاتف: 1127/8 701 4(0) 971+ 

مواعيد	العمل	

يومياً على الغداء والع�ساء 

1 ليالً 12 ظهراً – 

قدرة	الإ�ستيعاب	

236 �سخ�س

داخل املطعم : 100 

الف�سحة اخلارجية: 136 

ملحظات	

يقدم املطعم امل�رشوبات الكحولية 

وال�سي�سة يف الف�سحة اخلارجية من 

الفندق املطلة على املارينا. 

حجوزات املجموعات والطلبات اخلا�سة 

متوفرة عند الطلب فقط.
11

مطعم لبناين مرموق يقدم املاأكوالت 

البحرية العربية ال�سهية.

البحرية طازجة وحم�رشة  ماأكوالتنا 

اأ�سهى  من مكونات طازجة، تقدم مع 

الرفيع. تقدم  االأطباق لتالئم ذوقكم 

بها جتربتكم يف  لنعزز  اأي�ساً  الرنجيلــة 

العربي. الطعام يف مطعمنا  تناول 



13

املكان:	

م�ستوى الواجهة املائية 

انرتكونتيننتال 

هاتف: 1127/8 701 4(0) 971+

مواعيد	العمل	:

نرحب بكم على الغداء يومي االأربعاء 

واخلمي�س من ال�ساعة 12:30 اإىل 2 ظهراً 

يفتح املطعم ا�سبوعياً من يوم االأحد اإىل 

اجلمعة من ال�ساعة 7 م�ساًء اإىل �ساعة 

متاأخرة من الليل.

قدرة	الإ�ستيعاب	

60 �سخ�ساً. يتوفر يف املطعم غرفة 

خا�سة لتناول الطعام. 

ملحظات	ح�سد املطعم جائزة “�سان 

و�سجل من بني اأف�سل 100  بيليجرينو “ 

مطعم يف العامل، وح�سد املطعم اأي�ساً 

الأف�سل  جائزة جملة “تامي اأوت 2009“ 

مطعم واأف�سل مطعم جديد واأف�سل 

مطعم اأوربي حديث.

مطعم عاملي يقدم املاأكوالت الفرن�سية 

التي حتمل جنوم ال�سيف ما�سلني. 

جتتمع عدة عوامل يف روفلي بيري غانيري 

لت�سيف اىل متعتكم بدءاً من لذة 

الطعام » املح�رش من قبل اأ�سهر كبار 

الطهاة يف العامل » مروراً بجمال الديكور 

و�ســوالً اىل اخلدمة الراقية واإنتهاًء 

باالأجواء املرتفة احلاملة. ان�سم الينا وع�س 

هذه التجربة يف عامل املذاق..



املكان	

الطابق 26 

انرتكونتيننتال 

هاتف: 1127/8 701 4(0) 971+

مواعيد	العمل	

يومياً من ال�ساعة 6 م�ساًء حتى �ساعة 

متاأخرة من الليل 

قدرة	الإ�ستيعاب	

60 �سخ�ساً 

ملحظات	

ميتلك البار اأف�سل االإطالالت يف املدينة!

حجوزات املجموعات والطلبات اخلا�سة 

متوفرة عند الطلب.

15

�سالة حاملة يف الطابق 26 من مبنى 

الفندق، تقدم جمموعة كبرية من 

امل�رشوبات وال�سجائر. 

املكان االأمثل الرت�ساف كاأ�س من 

م�رشوبكم املف�سل واال�ستمتاع باملناظر 

االآ�رشة خلور دبي التاريخي اخلالب وم�سهد 

اأفق املدينة خا�سة عند مغيب ال�سم�س.
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طرق الو�سول اإىل انرتكونتيننتال دبي ف�ستيفال �سيتي 

من	اأبوظبي	و�سارع	ال�سيخ	زايد	

اتبع الالفتات من �سارع ال�سيخ زايد اإىل 

ج�رش القرهود. اإلزم اأق�سى اليمني من 

اجل�رش ومن ثم اجته اىل اول خمرج من 

اليمني. والزم اليمني لت�سل اىل �سارع 

الرباط (D83). تابع القيادة مل�سافة 1.5 

كم ومن ثم اجته اىل اليمني من االإ�سارة 

ال�سوئية متبعاً الفتة دبي ف�ستيفال 

�سيتي. اإجته اىل الي�سار من االإ�سارة 

ال�سوئية التالية ومن ثم اىل اليمني 

مبا�رشة متبعاَ الفتة انرتكونتيننتال دبي 

ف�ستيفال �سيتي.

من	املطـار	

اجته اىل �سارع املطار، اإلزم اليمني ومن ثم 

ابو ظبي / جبل علي  اجته اىل خمرج “ 

(D70). اإلزم الي�سار باجتاه  وج�رش القرهود” 

اأم رمول. بعد تخطي معرب امل�ساة بـ 

1.5 كم انعطف اىل اليمني من االإ�سارة 

ال�سوئية متجهاً اإىل دبي ف�ستيفال 

�سيتي. ثم انعطف ميينا من االإ�سارة 

ال�سوئية التالية ومن ثم اليمني متبعاً 

الفتة انرتكونتيننتال دبي ف�ستيفال 

�سيتي. ثم اتبع الطريق اإىل الفندق.

انرتكونتيننتال	دبي	ف�ستيفال	�سيتي	

�س. ب 45777، دبي ف�ستيفال �سيتي، دبي اإ.ع.م.

هاتف : 1111 701 4(0) 971+

فاك�س : 9098 232 4(0) 971+

intercontinental@ichdfc.ae
www.intercontinental.com



على �سفاف خور دبي املتالألئ ومبا�رشة 

فوق مركز املوؤمترات الع�رشي يتاألق فندق 

كراون بالزا دبي ف�ستفال �سيتي.

فندق ينب�س فخامة باإطاللته اخلالبة 

على الواجهة املائية وغرفه واجنحته 

ال�ساحرة ومركز ف�سيح للموؤمترات يجعل 

منه فندقا فخما يوفر ما يرغب به اأي 

 زائر ع�رشي. 

»ملتقى فاخر جلميع ال�سيوف« 

2119



املكان

الطابق 5 

كراون بالزا 

هاتف: 1127/8 701 4(0) 971+

�ساعات	العمل	

نرحب بكم يوميا على الفطور والغداء 

والع�ساء 6:30 �سباحاً اإىل 1 ليـالً

قدرة	الإ�ستيعاب	

160 �سخ�س 

ملحظات	

خ�س�س املطعم يومي االأربعاء واخلمي�س 

من كل اأ�سبوع للع�ساء الربازيلي من 

7 م�ساًء اإىل 11:30 ليالً. يوفر املطعم 

ف�سحة خارجية للجلو�س. 

حجوزات املجموعات والطلبات اخلا�سة 

متوفرة عند الطلب فقط.

21

مطعم خمتار يقدم اأطباقاً مزجت بني 

ال�رشق والغرب

يقدم جمموعة متنوعة  مطعم خمتار 

والغربية، جربوا  ال�رشقية  االأطباق  من 

م�ساهدة  اأثناء  احلميمة  ال�سيافة  اأجواء 

املف�سل  يح�رشون طبقك  الطهاة 

يف مطابخ املطعم املفتوحة. ال تدع 

املحلية  اأطباقنا  وتذوق  تفوتك  الفر�سة 

زيارتك لدبي. والعاملية خالل 



املكان 

الطابق االأر�سي 

كراون بالزا 

هاتف: 1127/8 701 4(0) 971+

مواعيد	العمل	

يومياً من ال�ساعة 8 �سباحاً وحتى 11 

ليالً.

قدرة	الإ�ستيعاب	

110 اأ�سخا�س 

داخل املطعم: 80 

الف�سحة اخلارجية : 30 

ملحظات	

ال يوفر مزار امل�رشوبات الكحولية.

23

�سالة هادئة تقدم ت�سكيلة من امل�رشوبات 

واملعجنات اخلفيفة الطازجة واحللويات. 

مكان ع�رشي ولكنه هادئ ومريح يقدم 

جمموعة متنوعة من امل�رشوبات اللذيذة 

بـدءاً من القهوة اىل ال�ساي العجمي. 

يقدم اأي�ساً جمموعة من احللويات 

واملعجنات اخلفيفة ال�سهية اإ�سافة اىل 

احللويات املحلية اللذيذة. 



املكان	

طابق االأر�سي 

كراون بالزا 

هاتف: 1127/8 701 4(0) 971+

مواعيد	العمل	

يومياً بني ال�ساعة 5 م�ساًء اىل 2 ليالً 

وعلى الغداء من الثالثاء اإىل ال�سبت من 

ال�ساعة 12 اىل 3 ظهراً.يقدم املطعم 

الفطور املتاأخر كل يوم جمعة من 

ال�ساعة 1 اإىل 4 ظهراً.

قدرة	الإ�ستيعاب	180 �سخ�س 

داخل املطعم : 140

الف�سحة اخلارجية : 40 

 

	ملحظات	

ح�سد املطعم جائزة “تامي اأوت دبي “ 

2009 الأف�سل بار. 

تطل الف�سحة اخلارجية من املطعم على 

مناظر اخلور اخلالب واأفق املدينة. 

حجوزات املجموعات والطلبات اخلا�سة 

متوفرة عند الطلب فقط.
25

مقهى اأوربي تقليدي يتمتع باأجواءه 

احلميمة الدافئة ويقدم االأطباق 

البلجيكية اللذيذة والبرية البلجيكية.

مينحك مقهى البرية البلجيكي مكانا 

مثالياُ لالإ�سرتخاء بعد يوم �ساق اأو مكاناً 

ت�ستهل به �سهرتك. 

ا�ستمتعوا باأجواء املقاهي االأوربية 

وجمموعة كبرية من امل�رشوبات الكحولية 

و االأ�سناف التقليدية البلجيكية. 

يوفر املقهى اأجواء ترفيهية وعزف حي 

كل يوم ثالثاء.



املكان	

حو�س ال�سباحة اخلارجي

كراون بالزا

هاتف: 1127/8 701 4(0) 971+

مواعيد	العمل	

ن�ستقبلكم من االإثنني اإىل ال�سبت: 6 

م�ساًء 12 منت�سف الليل. 

كل اإثنني: يقدم البار عر�ساً لفلمني من 

ال�ساعة 6 اإىل 10 م�ساًء.

قدرة	الإ�ستيعاب	

100 �سخ�س

ملحظات	

يفتتح البار ح�سب حالة الطق�س.

27

ام�سحوا تعب يومكم باالإ�ستماع اإىل 

املو�سيقا الهادئة وارت�ساف الكوكتيل 

املف�سل لديكم مقابل اإطالالت �ساحرة 

.“ Skyy Line “ اأو اأفق ال�سماء”  يف بار” 

يقدم البار م�ساء كل اأثنني فلمان بني 

ال�ساعة 6 اإىل 10 م�ساء لي�ستمتع 

ال�سيوف باأجمل االأوقات مع الُف�سار 

جماناً . اأم�سيات متنوعة تت�سمن 

جمموعة من الكوكتيالت التقليدية 

والفريدة لتتنا�سب مع االأجواء امل�سلية.
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طرق الو�سول اإىل كراون بالزا دبي ف�ستيفال �سيتي

من	اأبوظبي	و�سارع	ال�سيخ	زايد

اإتبع الالفتات من �سارع ال�سيخ زايد اإىل 

ج�رش القرهود. اإلزم اق�سى اليمني من 

اجل�رش ومن ثم اجته اىل اأول خمرج من 

اليمني. والزم اليمني لت�سل اىل �سارع 

الرباط (D83). تابع القيادة مل�سافة 1.5 

كم ومن ثم اجته اىل اليمني من االإ�سارة 

ال�سوئية متبعاً الفتة دبي ف�ستيفال 

�سيتي. اإجته اىل الي�سار من االإ�سارة 

ال�سوئية التالية ومن ثم اىل اليمني 

مبا�رشة متبعاَ الفتة انرتكونتيننتال دبي 

ف�ستيفال �سيتي. 

من	املطار	

اإجته اىل �سارع املطار، اإلزم اليمني ومن 

اأبو ظبي / جبل  ثم اإجته اىل خمرج “ 

(D70). اإلزم الي�سار  علي وج�رش القرهود” 

باجتاه اأم رمول. بعد تخطي معربامل�ساة بـ 

1.5 كم اإنعطف اىل اليمني من االإ�سارة 

ال�سوئية متجهاً اإىل دبي ف�ستيفال 

�سيتي. ثم انعطف ميينا من االإ�سارة 

ال�سوئية التالية ومن ثم اليمني متبعاً 

الفتة انرتكونتيننتال دبي ف�ستيفال 

�سيتي. ثم اتبع الطريق اإىل الفندق.

كراون	بلزا	دبي	ف�ستيفال	�سيتي	

�س. ب 7189، دبي ف�ستيفال �سيتي، دبي اإ.ع.م.

هاتف : 2222 701 4(0) 971+

فاك�س : 9097 232 4(0) 971+

crowneplaza@ichdfc.ae
www.crowneplaza.com



اأنت تتوق لالإقامة يف مكان حتن 

للعودة اليه م�ساًء كما تعود اىل بيتك 

وت�سعر فيه بالراحة واالإ�سرتخاء لقد 

ا�ستحققت مالذاً له جو الفندق ودفء 

املنزل �ست�سعر كاأنك يف بيتك يف واحد 

من اأجنحة انرتكونتيننتال ال�سكنية. 

لل�سقق  انرتكونتيننتال  تتو�سع 

احليوية  امل�ساريع  اأكرث  و�سط  ال�سكنية 

يف دبي وهي » دبي ف�ستيفال �سيتي« 

مت�سمنة  املائية،  الواجهة  ذات 

ا�ستوديوهات و�سقق فاخرة ذات غرف 

والثالثة  واالإثنتني  والواحدة  النوم 

امللكي. واجلناح 

31



املكان

الطابق االأر�سي

انرتكونتيننتال لل�سقق ال�سكنية

هاتف: 1127/8 701 4(0) 971+

مواعيد	العمل	

ن�ستقبلكم على وجبات الفطور والغداء 

والع�ساء 

6:30 �سباحاً اإىل 12 ليالً

قدرة	الإ�ستيعاب	

140 �سخ�سـاً 

ملحظات	

يوفر املطعم غرفة خا�سة للمجموعات. 

حجوزات املجموعات والطلبات اخلا�سة 

متوفرة عند الطلب فقط. 

يتوفر االإنرتنت الال�سكلي جمانياً يف 

املطعم. 

33

مطعم اإيطايل تقليدي يقدم االأطباق 

ال�سهية على مدار اليوم. 

يقدم ميزالونا اأ�سهى االأطباق االإيطالية 

التقليدية �سمن جو هادئ ومنزيل. اأما 

مطبخه املفتوح والذي يت�سمن حمطة 

حت�سري اأطباق البا�ستا وفرن اإعداد البيتزا 

احلطبي وكذلك اخلدمة الراقية املّّميزة 

لتغني هذه التجربة الفريدة. 



املكان 

الطابق االأر�سي 

انرتكونتيننتال لل�سقق ال�سكنية 

هاتف: 1127/8 701 4(0) 971+

مواعيد	العمل	

على وجبات الفطور والغداء والع�ساء 

6:30 �سباحاً اإىل 10 ليالً

ملحظات	

ال يوفر ديلي كافيه امل�رشوبات الكحولية. 

35

يقدم ديلي كافيه الوجبات الطازجة 

واأ�سناف متنوعة من امل�رشوبات ليبتاع 

منه الزوار. 

اأنواع القهوة وال�ساي وباقة  اأفخر 

والباردة  ال�ساخنة  امل�رشوبات  متنوعة من 

لتبداأ بها يومك. وجبات على طريقة 

وال�سندوي�سات  �سفري«   « ي�سمى  ما 

اأ�سناف متنوعة و�سهية  التي تعد من 

من اخلبز املح�رش طازجاً، اإ�سافة اإىل 

الفرن�سية  املخبوزات  و  الطازجة  البا�ستا 

وغريها. واالإيطالية 

Deli Café



املكان

الطابق 17 

انرتكونتيننتال لل�سقق ال�سكنية 

هاتف: 1127/8 701 4(0) 971+

مواعيد	العمل	

يومياً من ال�ساعة 6 م�ساًء اإىل �ساعة 

متاأخرة من الليل. 

قدرة	الإ�ستيعاب	

60 �سخ�ساً 

ملحظات	

يعد بار 17 مكاناً مثالياً للمنا�سبات 

اخلا�سة. 

37

�سالة “ليفل 17“

بار هادئ يف اأعلى طوابق الفندق يقدم 

ت�سكيلة متميزة من الكوكتيالت 

التقليدية والع�رشية اىل جانب جمموعة 

من امل�رشوبات الفاخرة.. 

يقدم البار باقة من امل�رشوبات الفاخرة 

لريت�سفها الرواد اأثناء االإ�ستمتاع 

باالإطالالت البانورامية و�سط اأجوار هادئة 

هانئة. ف�سحة خارجية تتناول فيها افخر 

امل�رشوبات اأثناء االإ�ستمتاع باالإطالالت 

البانورامية. 
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 طرق الو�سول اإىل انرتكونتيننتال لل�سقق ال�سكنية

دبي ف�ستيفال �سيتي 

من	اأبوظبي	و�سارع	ال�سيخ	زايد	

اإتبع الالفتات من �سارع ال�سيخ زايد اإىل 

ج�رش القرهود. اإلزم اأق�سى اليمني من 

اجل�رش ومن ثم اجته اىل اأول خمرج من 

اليمني. والزم اليمني لت�سل اىل �سارع 

الرباط (D83). تابع القيادة مل�سافة 1.5 

كم ومن ثم اجته اىل اليمني من االإ�سارة 

ال�سوئية متّبعاً الفتة دبي ف�ستيفال 

�سيتي. اإجته اىل اليمني من االإ�سارة 

ال�سوئية التالية ومن ثم اىل اليمني 

مبا�رشة متبعاَ الفتة انرتكونتيننتال 

لل�سقق ال�سكنية دبي ف�ستيفال �سيتي. 

من	املطار	

اإجته اىل �سارع املطار، اإلزم اليمني من ثم 

اأبو ظبي / جبل علي  اجته اىل خمرج “ 

(D70). اإلزم الي�سار باإجتاه  وج�رش القرهود” 

اأم رمول. بعد تخطي معربامل�ساة بـ 1.5 

كم اإنعطف اىل اليمني من االإ�سارة 

ال�سوئية متجهاً اإىل دبي ف�ستيفال 

�سيتي. ثم اإنعطف ميينا من االإ�سارة 

ال�سوئية التالية ومن ثم الي�سار متبعاً 

الفتة انرتكونتيننتال لل�سقق ال�سكنية 

دبي ف�ستيفال �سيتي ثم اتبع الطريق 

اإىل الفندق.

انرتكونتيننتال	للأجنحة	ال�سكنية

دبي	ف�ستيفال	�سيتي	

�س.ب 112225 دبي ف�ستيفال �سيتي، دبي اإ.ع.م.

هاتف : 3333 701 4(0) 971+

فاك�س: 9096 232 4(0) 971+ 

residencesuites@ichdfc.ae
www.residencesuites.intercontinental.com



جربوا لعب الغولف يف واحدة من 

العامل فخامة للعب  اأف�سل مدن 

الغولف يف دبي، يقدم لك نادي البادية 

للغولف ذي 18 حفرة واملحاط بواحة 

غناء وم�ساحات خ�رشاء مريحة وممرات 

اآن واحد.  فاتنة املتعة والت�سويق يف 

اأنواع  لكافة  وا�سعة  ي�سم م�ساحات 

يقدم  واحلفالت،  والعمل  الفعاليات 

فوائد  لالأع�ساء  للغولف  البادية  نادي 

انرتكونتيننتال  بخدمة  مدعومة 

االإ�سطورية. 

41 4545



املكان

الطابق االأول 

نادي البادية للغولف

هاتف: 1127/8 701 4(0) 971+

مواعيد	العمل	

ن�ستقبلكم على الع�ساء فقط 

من الثالثاء اإىل االأحد.

من ال�ساعة 7 م�ساًء اإىل منت�سف الليل

قدرة	الإ�ستيعاب	

داخل املطعم: 55 �سخ�س 

الف�سحة اخلارجية : 20 �سخ�س

غرفة الطعام اخلا�سة : 12 �سخ�ساً 

ملحظات	تطل ال�رشفة اخلارجية 

للمطعم على نادي الغولف ذي 18حفرة 

وم�ساقط املياه املفتوحة على مدار 

العام- ح�سب حالة الطق�س. 

 مكان مثايل للمنا�سبات اخلا�سة

وحمبي ال�ستيك�س. 
43

�ستيك هاو�س يقدم جمموعة  “تريا فريما” 
فريدة من حلم واجيو ديفد بالكمور.

اأف�سل قطع اللحم مع قائمة من اخلمور 

العاملية. 

يقع يف نادي البادية للغولف ويطل على 

مناظر خمتلفة للنادي نظراً لت�سميمه. 

يوفر املطعم غرفاً منعزلة لتناول 

الطعام، ي�سكل املطعم مكاناً مثالياً 

حلفالت الع�ساء اأو املنا�سبات اخلا�سة. 



املكان

الطابق االأر�سي 

نادي البادية للغولف 

هاتف: 1127/8 701 4(0) 971+

مواعيد	العمل	

يومياً: 

 

من 7م�ساًء اإىل 12 منت�سف الليل

قدرة	الإ�ستيعاب	

يف الداخل 68 �سخ�ساً 

يف اخلارج: 110 اأ�سخا�س

ملحظات	

حجوزات املجموعات والطلبات اخلا�سة 

متوفرة عند الطلب فقط. 

45

يقع املطعم على ارتفاع 27 مرتاً، ويوفر 

ت�سميم ع�رشي ف�سيح و مفتوح.

يقدم املطعم قائمة من الطعام 

االأ�سيوي االأ�سيل، واأجواء راقية تزداد 

روعة باإطالالت املطعم على امل�ساحات 

الوا�سعة اخل�رشاء و م�ساقط املياه 

الرقراقة و احلفرة التا�سعة للعب الغولف. 



املكان

الطابق االأر�سي 

نادي البادية للغولف 

هاتف: 1127/8 701 4(0) 971+

مواعيد	العمل	

ي�ستقبلكم يومياً 

 من 10:00 �سباحاً 

اإىل 1:00 بعد منت�سف الليل. 

قدرة	الإ�ستيعاب	

ً 58 �سخ�سا

ملحظات	

مكان مثايل لتناول ال�ساي مع االأ�سدقاء 

اأو الإجتماعات العمل. 

47

مكان ع�رشي لالإجتماعات يف ردهة 

االإ�ستقبال ذات ال�سقف ذو الت�ساميم 

الدائرية. ي�سكل تي الوجن مكان مثايل 

لتناول الوجبات اخلفيفة اأو امل�رشوبات قبل 

تناول الع�ساء. 

اإنه مكان مثايل للحفالت االإجتماعية 

اأو الإجتماعات العمل ذات الطابع الغري 

ر�سمي، يوفر تي الوجن جمموعة من 

احللويات ت�سم اأفخر اأنواع املعجنات. 



املكان

الطابق االأر�سي 

نادي البادية للغولف 

هاتف: 1127/8 701 4(0) 971+

مواعيد	العمل	

ي�ستقبلكم يومياً 

10 �سباحاً اإىل 12 منت�سف الليل. 

�ساعة �سعيدة 

5 اإىل 8 م�ساًء 

قدرة	الإ�ستيعاب	

28 �سخ�ساً 

ملحظات	

مكان مثايل لتناول امل�رشوبات وال�سيجار 

قبل اأو بعد الع�ساء. 

49

مكاناً  ي�سكل البار الرئي�سي “ترينت�س” 

مثالياً لالإ�ستمتاع بتناول الكوكتيل من 

امل�رشوبات قبل وجبة الع�ساء اأو بعد مع 

ال�سيجار، يوفر البار جمموعة خمتارة من 

املقبالت والعرو�س املجانية لل�سيوف 

اجلال�سني يف اآماكن حمددة قريبة. 

يوفر البار جمموعة رائعة من اخلمور تقدم 

يف الكوؤو�س. 

يتوفر يف البار االإنرتنت الال�سلكي املجاين. 



املكان

الطابق االأر�سي 

نادي البادية للغولف 

هاتف: 1127/8 701 4(0) 971+

مواعيد	العمل	

الفطور : يومياً من 6:30 اإىل 11 �سباحاً 

الغداء يومياً من 11 �سباحاً اإىل 6:30 

م�ساًء

الع�ساء: يـومياً من 6:30 م�ساًء اإىل 

11:30 ليالً 

قدرة	الإ�ستيعاب	

داخل املطعم: 88 �سخ�ساً 

الف�سحة اخلارجية: 97 �سخ�ساً 

 

ملحظات	

ي�سكل �سبايك�س مقهى ومطعم معاً 

مكان مثايل لتناول الطعام بعد اأو قبل 

جولة الغولف. 

51

وجهة مالئمة لتناول الطعام بعد اأو 

قبل جولة الغولف، يطل �سبايك�س على 

امل�ساحات اخلا�سة بتمارين لعب الغولف، 

واأفق �سماء �سارع ال�سيخ زايد. 

بامكانكم االإختيار من بني جمموعة 

من اخليارات لتناول فطور �سحي، وغداء 

خفيف اأو ثقيل اأو جمموعة من الوجبات 

اخلفيفة بعد نهاية يومكم. تابعوا اآخر 

االأخبار الريا�سية على ثمانية �سا�سات 

عر�س تلفزيونية. 
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املكان	

الطابق االأر�سي 

نادي البادية للغولف 

هاتف: +179 (0)4 107 8/7211

    

مواعيد	العمل

ي�ستقبلكم يومياً 

من ال�ساعة 6 م�ساًء

اإىل 12 منت�سف الليل. 

 

قدرة	الإ�ستيعاب	

يف الف�سحة اخلارجية : 110 اأ�سخا�س 

ملحظات	

مكان خارجي يقدم ال�سي�سة و يفتتح 

ح�سب حالة الطق�س. 

ي�سكل املطعم مكاناً مثالياً لالإ�سرتخاء 

بعد يوم عمل �ساق وي�رشف على امل�ساحة 

اخل�رشاء الهادئة ذات احلفرة التا�سعة 

للعب الغولف وعلى منظر برج خليفة 

واأفق ال�سماء. 

ا�ستمتعوا باأ�سهى املقبالت العربية 

التقليدية املتنوعة وال�سي�سة املف�سلة 

لديكم يف الف�سحة اخلارجية. 



 طرق الو�سول اإىل نادي البادية للغولف 

انرتكونتيننتال دبي ف�ستيفال �سيتي

من	اأبوظبي	و�سارع	ال�سيخ	زايد	

اإتبع الالفتات من �سارع ال�سيخ زايد اإىل 

ج�رش القرهود (E11). اإلزم اأق�سى اليمني 

من اجل�رش ومن ثم اجته اىل اأول خمرج من 

اليمني متجهاً اإىل اأم رمول والزم اليمني 

لت�سل اىل �سارع الرباط. تابع القيادة 

مل�سافة 1.5 كم ومن ثم اجته اىل اليمني 

متّبعاً الفتة دبي ف�ستيفال �سيتي. اجته 

اىل اليمني من االإ�سارة ال�سوئية التالية 

وتابع القيادة متبعاً الفتتات نادي البادية 

للغولف. 

من	املطار	

اإجته اىل �سارع املطار، اإلزم اليمني من ثم 

اجته اىل خمرج »اأبو ظبي / جبل علي 

وج�رش القرهود« (D70). اإلزم الي�سار باإجتاه 

اأم رمول. بعد تخطي معربامل�ساة بـ 1.5 

كم اإنعطف اىل اليمني من االإ�سارة 

ال�سوئية متجهاً اإىل دبي ف�ستيفال 

�سيتي. ثم اإنعطف ي�ساراً من االإ�سارة 

ال�سوئية التالية، تابع القيادة عابراً 

االإ�سارتان ال�سوئيتان واتبع الالفتتات 

الدالة اإىل نادي البادية للغولف. 

نادي	البادية	للغولف	

انرتكونتيننتال	دبي	ف�ستيفال	�سيتي	

79126، دبي ف�ستيفال �سيتي، البادية، دبي، اإع م  �س.ب. 

هاتف: 0101 601 4(0) 971+ 

فاك�س: 0102 601 4(0) 971+ 

 albadiagolf@ichdfc.ae
www.albadiagolfclub.ae
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