
      

Book your wedding now for a special price

Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa, Al Muntazah Street, PO Box 79797, Sharjah, United Arab Emirates, Marriott.com/SHJSI

Wedding Party 
- Buffet or Family style menu selected by our chefs
- Free-flowing soft drinks, chilled juices, still water
- Full set–up bridal dressing room connected to the ballroom
- Dedicated private banquet entrance for your wedding
- Complimentary valet parking service
- Minimum guarantee of 100 pax
- Three–tier wedding cake (one layer edible)

Terms & Conditions:
For weddings dated in September 2019 to November 2019
This promotion is valid for new inquiries only.
Price is inclusive of 10% municipality fees, 
10% service charge and 5% VAT.

For the first 10 bookings
avail our special package of 

AED 135    
net per person

Hotel Stay 
- One night stay complimentary for the bride and groom in our suite
- Check–in time at 3:00 pm on the wedding day
- Guaranteed late check out until 4:00 pm on the next day
- Dinner for the bride and groom to be served in their room after the wedding
- Delicious breakfast the next day in the privacy of your own room

Contact:
M +971 56 503 0041
Sanaa.Ouafi1@sheraton.com
M +971 56 503 0064
SheikhaSaid.Salmin@sheraton.com



      

إحجز حفل زفافك اآلن بسعر خاص

Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa, Al Muntazah Street, PO Box 79797, Sharjah, United Arab Emirates, Marriott.com/SHJSI

 حفلة	الزفاف	
وفيه ار بين قائمة طعام على الطاوالت او ب - اختي

اه المعدنية غازية والعصائر المثلجة والمي - عدد غير محدود من المشروبات ال
قاعة الحفل ة ب الكامل ومتصل - غرفة عروس مجهزة ب

قاعة الحفل ة ب - مدخل خاص متصل
ارات مجانية  - خدمة صف السي
- ألقل عدد الضيوف 100 ضيف

- كعكة زفاف من ثالث طبقات ) طابق فقط صالح لألكل (

الشروط واألحكام:
وفمبر وبر و ن لحفالت الزفاف في سمبتمبر و أكت

ح للحجوزات الجديدة فقط العرض صال
ة 10 ٪ ة بنسب يشمل السعر رسوم البلدي

ة 5 ٪  قيمة المضافة بنسب ة ال ة 10 ٪ وضريب  ورسوم الخدمة بنسب

استفد من أسعار خاصة تبدأ ب

    135 درهم
 ألول 10 حجوزات

 اإلقامة
ة مجانية للعروسين في سويت - إقامة ليل

وم الزفاف - تسجيل الوصول الساعه 3 الظهر من ي
- تأخير تسجيل المغادرة حتى الساعه 4 مساءآ

- عشاء العروسين من قائمة طعام الزفاف
الي وم الت اول إفطار شهي الي اع بتن - اإلستمت

واصل: للت
M +971 56 503 0041

Sanaa.Ouafi1@sheraton.com
M +971 56 503 0064

SheikhaSaid.Salmin@sheraton.com


