




The Heart of Dubai

Dubai is home to a new landmark hotel in the heart 
of the city where wedding dreams come true amidst 
5-star luxury, flawless service and refined taste. 
With luxurious accommodation and an incredible 
choice of cuisines from around the world, the  
JW Marriott® Marquis Dubai is a wedding venue 
that takes romance to new heights. 

المدينة  قلب  في  يقع  ومتميزاً  جديداً  فندقًا  دبي  تحتضن 
رفاهية  وسط  حقيقة  إلى  زفافكم  يوم  أحالم  تتحول  حيث 
خالل  ومن  رفيع.  وذوق  متفانية  خدمة  مع  نجوم   ٥ فئة  من 
من  األطباق  من  مذهلة  وخيارات  فاخرة  إلقامة  تقديمه 
ماريوت®  دبليو  “جي  فندق  يعتبر  العالم،  أنحاء  مختلف 
زفافكم والذي  المكان األنسب الحتضان يوم  ماركي دبي” 

جديدة. آفاق  إلى  بالرومانسية  يمضي 



With spectacular indoor and outdoor locations, we 
create memories that will last a lifetime. Whether it’s 
an intimate gathering for a select few, or a grand 
celebration for 1,000 guests or more, intuitive service, 
personal touches and culinary flair will take your 
wedding celebrations to a whole new level. 

Inspiring Settings

من خالل المواقع الداخلية والخارجية المذهلة نترك ذكريات 
ال تنسى مدى الحياة. سواء كان ذلك في لقاء مخصص أو 
الخدمة  ترتقي  حيث  أكثر.  أو  مدعو   ١٠٠٠ يضم  مهيب  احتفال 
الطهي  فن  في  والتميز  الشخصية  واللمسات  المتميزة 

بيوم زفافكم إلى آفاق جديدة.



Bespoke Choices

At the JW Marriott® Marquis Dubai we bring an 
expert finesse to your special day - attention to detail 
and the exquisite touches that make your wedding  
a unique celebration. Let us take care of every detail on 
your most special day and choose from a collection 
of bespoke wedding packages that are designed 
according to your individual needs.
 

الخبرة  دبي"  ماركي  ماريوت®  دبليو  "جي  فندق  في  نضيف 
التفاصيل  بأدق  نهتم  حيث  المميز  ليومكم  والبراعة 
فريدة.  مناسبة  زفافكم  حفل  من  تجعل  التي  واللمسات 
تم  باقة  باختيار  الخاص  يومكم  تفاصيل  بكل  نهتم  دعونا 

الشخصية. لمتطلباتكم  وفقًا  تصميمها 



Where Dreams Become Reality

Our bespoke wedding packages are designed 
especially for you, whether you are seeking 
something elegant and simple or something a 
little more extravagant. Our experienced, Arabic-
speaking wedding planners will look after every 
detail – from the tailored halal menus to the 
authentic entertainment.

الرفاهية،  مطلق  أو  والبساطة  األناقة  عن  تبحثون  كنتم  إن 
يهتم  حيث  ذوقكم،  تلبي  زفاف  باقات  بتصميم  قمنا 

التفاصيل. بجميع  الزفاف  حفالت  منسقو 



A Celebration of Love

At the JW Marriott® Marquis Dubai we believe that 
each wedding celebration must be wonderfully 
unique and truly distinctive. Whatever your style, 
our certified wedding planners will ensure that your 
special day exceeds all your expectations. 

كل  أن  نؤمن  دبي"  ماركي  ماريوت®  دبليو  "جي  في  نحن 
كان  وأيًا  ومميزاً.  ورائعًا  فريداً  يكون  أن  يجب  زفاف  حفل 
الزفاف  حفالت  مخططو  سيضمن  به  ترغبون  الذي  النمط 

توقعاتكم. جميع  يومكم  يتخطى  بأن  لدينا  المعتمدون 



Just The Way You Imagined

The JW Marriott® Marquis Dubai is a superb wedding 
venue. Picturesque settings, outstanding cuisine and 
exceptional service combine to create a perfect 
ambiance for your cherished moments. An enchanting 
pool deck with its outdoor terrace overlooking the 
majestic Burj Khalifa or the stunning Dubai Ballroom 
provide the perfect backdrop for your wedding.

فندق "جي دبليو ماريوت® ماركي دبي" هو المكان األنسب 
والخدمة  الفاتنة  المشاهد  تتجانس  حيث  زفافكم.  لحفل 
ويوفر  الدافئة.  للحظاتكم  مثالية  أجواء  لخلق  االستثنائية 
على  المطلة  الخارجية  وشرفته  الساحر  السباحة  حوض 
لحفل  المثالية  الخلفية  المذهلة  دبي  قاعة  أو  خليفة  برج 

الفاخر. زفافكم 



A Taste of Perfection

At the crossroads of East and West, Dubai and 
its cuisine are as diverse as it is delicious. Finding 
inspiration in this diversity, over 200 Chefs from 
around the world will tailor a bespoke wedding menu 
to your taste. From authentic Arabic inspired menus  
to individually prepared international delicacies, let 
our chefs inspire your guests with a taste of perfection.

في فندق "جي دبليو ماريوت® ماركي دبي" تجتمع مطابخ 
من  مئتين  من  أكثر  وسيقوم  طاولتكم،  على  العالم 
المستلهمين  العالم،  أنحاء  جميع  من  القادمين  الطهاة 
خصيصًا  المصممة  الزفاف  قائمة  بإعداد  التنوع،  هذا  من 
من  ضيوفكم  يلهمون  طهاتنا  دعوا  أذواقكم.  لترضي 
األصيل  العربي  المذاق  من  مستوحاة  طعام  قوائم  خالل 

رفيع. المعدة بذوق  الشهية  العالمية  األطباق  إلى  انتقااًل 



Delightful Details

Together with our partner, Ali Bakhtiar Designs, we 
will give your event a beautiful, designer feel. From 
their dedicated wedding boutique, located within the 
hotel, you can choose from a wide array of different 
interior and couture designs to ensure your special 
day is as unique as your union. Their intricate touches 
are a spectacular addition to our venues.

إحساس  نضيف  للتصميم"،  بختيار  "علي  مع  بالشراكة 
خالل  من  يمكنكم  حيث  لمناسبتكم،  المرهف  المصمم 
داخل  المتواجد  الزفاف  بمستلزمات  المتخصص  المتجر 
تصاميم  من  واسعة  مجموعة  بين  من  االختيار  الفندق 
حدثًا  لكم  لتضمن  والمتنوعة  الراقية  الداخلي  الديكور 

خاصة.  ولمسة  فريداً 



Heaven on Earth

Enjoy the relaxing realm of quiet luxury, which is 
Saray Spa. Tucked away behind ornately carved 
doors, the Saray Spa is the ideal space for relaxation 
and renewal, before or after your celebrations.  
A total of 15 Treatment rooms including two private 
Hammam rooms, two Thai treatment rooms, one 
Dead Sea treatment room and two Private Luxury 
Couple Spa Suites will complement your truly 
heavenly wedding experience.

سراي  في  الهادئة  والرفاهية  االسترخاء  من  بعالم  تمتعوا 
ومنقوشة  منحوتة  أبواب  خلف  بالسكينة  وانعموا  سبا 
وتجديد  لالسترخاء  المثالي  المكان  سبا  سراي  يمثل  حيث 
خمس  إلى  عددها  يصل  التي  المعالجة  غرف  ومع  الطاقة. 
تايالندي،  عالج  وغرفتا  خاصان  حمامان  بينها  غرفة،  عشرة 
لألزواج  سبا  وغرفتا  الميت  البحر  بمستحضرات  عالج  وغرفة 

المطلقة.  الرفاهية  تجربة  لتستكمل 



Distinguished by a tradition of personal service 
and innovation, JW Marriott® Marquis Dubai is 
committed to creating a truly unique wedding to 
mirror your personality and dreams. 

Please contact us at +971 4 414 2000 to find out 
more about our distinctive venues and bespoke 
wedding packages or visit jwmarriottmarquisdubailife.
com for more information.

JW Marriott Marquis Dubai
Business Bay, Sheikh Zayed Road
PO Box 121 000, Dubai, UAE

Tel: +971 4 414 2000
Fax: +971 4 414 0001
jwmarquis.dubai@marriott.com
jwmarriottmarquisdubai.com

يلتزم  واالبتكار،  الشخصية  الخدمة  بتقاليد  التميز  خالل  من 
حفل  بتصميم  دبي"  ماركي  ماريوت®  دبليو  "جي  فندق 

وأحالمكم. شخصيتكم  يعكس  فريد  زفاف 

المزيد  لمعرفة   +97١ 4 4١4 2٠٠٠ على  بنا  االتصال  يرجى 
زيارة أو  الزفاف،  وباقات  لدينا  المميزة  األماكن   عن 

المعلومات. jwmarriottmarquisdubailife.com لمزيد من 






