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Exquisite celebrations of eternal love
Careful planning and impeccable attention to the finer elements of your wedding 

require a special kind of commitment, one that you are assured to receive at Address 

Hotels + Resorts. No matter which one of our exceptional hotels you choose to host the 

wedding of your dreams, we will ensure that each aspect of the celebration is planned 

and delivered to exceed your highest expectations, making the occasion one that you 

and your guests will remember for a lifetime.

From a professional wedding planner and a dedicated team with wide-ranging expertise 

to décor and culinary options that are tailored to your tastes, as well as impressively 

embellished, multi-tiered wedding cakes, we make your wishes come true.

احتفاالت فاخرة بفرحة العمر
التخطيــط الدقيــق لحفــات الزفــاف مــع االنتبــاه ألدق التفاصيــل يحتــاج نوعــً خاصــً مــن الخدمــة المتفانيــة 

وااللتــزام الــذي لــن تجــدوه إال فــي العنــوان للفنــادق والمنتجعــات. أيــا كان اختياركــم ألحــد فنادقنــا إلتمــام 

حفــات زفافكــم، فإننــا ســنحرص علــى العنايــة بــكل التفاصيــل لنصــل إلــى أقصــى توقعاتكــم ولنجعــل 

مــن هــذا اليــوم المميــز ذكــرى لــن ينســاها أي مــن الحاضريــن.

نضمــن لكــم أن يتعــاون معكــم نخبــٌة مــن أبــرز منظمــي حفــات الزفــاف المحترفيــن، مــع فريــق مختص 

فــي الديكــور وخدمــات الطهــي لتتوافــق مــع رغباتكــم ومذاقاتكــم، كمــا يمكنكــم الحصــول علــى 

كعــكات زفــاف منمقــة مــن عــدة طبقــات، ممــا يجعــل مــن أمانيكــم واقعــً يتحقــق.



Enchanting Memorable

ساحرال ُينسى

DistinctiveSpectacular

خاّلبمميز



Address Boulevard 
Look no further than Address Boulevard for a wedding that transcends expectations. From 

breathtaking décor to exquisite cuisine and attentive service, weddings at this city lifestyle 

resort deliver enchanting memories and captivating moments to treasure.

Spectacular venues at the hotel make up a refined palette of choices that are uniquely 

designed to deliver a celebration defined by class and panache. And being second in 

height only to Burj Khalifa in the immediate vicinity, your special day will be nothing short 

of monumental. 

العنوان بوليفارد
أقصـى  سـيفوق  سـتجدونه  مـا  أن  تأكـدوا  زفافكـم  حفـات  إلقامـة  بوليفـارد  العنـوان  اختياركـم  عنـد 

توقعاتكـم. مـن التصاميـم الداخلية التي تخطف األنفاس واألطعمـة الفاخرة وحتى الخدمة المتواصلة، 

فـإن حفـات الزفـاف فـي هـذا المنتجـع العصـري في قلب المدينة، سـتتحول لذكريات آسـرة مـدى الحياة. 

سـتمنحكم قاعاتنـا المذهلـة فـي العنـوان بوليفـارد خيـارات مميـزة للوصـول ألعلـى درجـات الرقي في 

حفـل زفافكـم. باإلضافـة لكونـه الثانـي ضمـن فنادقنـا فـي االرتفاع والقرب مـن برج خليفة مما سـيجعل 

حفـل زفافكـم بالتأكيد أسـطوريً.



A towering tribute to your special day
There is no venue quite like the Boulevard Ballroom at Address Boulevard. With 

exquisite features such as high ceilings, ornate chandeliers and a subtle colour 

palette across a vast expanse of space, it is versatile and adaptable to the scale of the 

celebration you have in mind.

إنجاز هائل يتّوج يومكم المميز
تنفــرد قاعــة احتفــاالت بوليفــارد فــي العنــوان بوليفــارد بجمالهــا الــذي ال مثيل لــه. كما تتميــز بتصميمات 

راقيــة كاألســقف المرتفعــة والثريــات المزخرفــة واأللــوان الهادئــة علــى مــد البصــر، باإلضافــة إلــى إمكانيــة 

تعديــل حجــم القاعــة حســب احتياجاتكــم لتتناســب مــع حجــم االحتفال.



Renowned for culinary excellence, from multi-tiered wedding cakes to menus that 

feature the finest preparations from across the globe, as well as floral arrangements 

that bring your vision to life, every celebration is graced by a reassuring uniqueness. 

Enchanting spa treatments and lavish honeymoon packages elevate the experience 

further, to altogether new levels of exclusivity. 

يشـتهر مطبخنـا بتميـز تحضيراتـه مثـل كعكات الزفـاف متعددة الطبقـات وقوائم الطعـام التي تضم 

أرقـى األطبـاق مـن جميـع أنحـاء العالـم. باإلضافـة إلـى تنسـيق باقـات األزهـار لتضفـي رونقـً خاصـً للقاعة، 

وتعطـي احتفالكـم طابعـً يميـزه عـن غيـره مـن االحتفـاالت. ويضاف إلـى ذلك عاجـات المنتجع السـاحرة 

وعروضنـا السـخية لشـهر العسـل التـي سـترتقي بتجربتكـم إلـى مسـتوى جديد مـن الكمال.



Address Dubai Mall
An instantly recognisable icon in Downtown Dubai, Address Dubai Mall exemplifies the 

glamour and luxury that are the hallmarks of its surroundings. Located in The Dubai Mall 

and merely footsteps away from Burj Khalifa, this city shopping retreat's sophistication 

and style make it a haven that discerning travellers and guests return to time and again.

Choosing to celebrate your wedding at Address Dubai Mall ensures that you and your 

guests will enjoy a distinguished event. Each state-of-the-art venue at the hotel is 

elegantly appointed and exudes contemporary charm, while a dedicated team ensures 

that all aspects receive their keenest attention.

العنوان دبي مول
ُيرمـز للعنـوان دبـي مـول كإحـدى األيقونـات المميـزة لمنطقـة وسـط مدينـة دبـي، والـذي يجمـع فـي 

تناغـٍم تـام بيـن الروعـة والفخامـة التـي اسـتمدها مـن كبـرى الوجهـات السـاحرة التـي تحيـط بـه. يقـع 

بعـد  األنيـق، فـي دبـي مـول وعلـى  بأسـلوبه  المدينـة، ويتميـز  يعـد مـاذًا للتسـوق فـي  الـذي  الفنـدق 

خطـوات معـدودة مـن بـرج خليفـة، ممـا يجعلـه مكانـً اسـتثنائيً للمسـافرين والضيـوف الذيـن يعتادون 

زيارتـه مـرة تلـو مـرة.

يضمن لكم اختيار العنوان دبي مول إلقامة زفافكم التمتع باحتفال مميز. فجميع القاعات واألماكن 

في الفندق قد صممت على أحدث طراز بشكل يتميز باألناقة والحداثة ممزوجً بلمسة عربية معاصرة. 

كما أن فريقنا المختص سيضمن لكم االهتمام بجميع جوانب الزفاف بكل تفاصيله الدقيقة.



A celebration of love is always in fashion 
Let your wedding take centre stage at Address Dubai Mall as you step into the dazzling 

spotlight, while close friends and family join in the joy of the celebration. 

Every detail is considered, from charming table settings and lighting that sets the 

mood to the artistically crafted wedding cake and impeccable catering.

حفل زفاف يحتفظ بأناقته ورونقه على مر الزمان
ــع   ــث   تجتم ــول،   حي ــي   م ــوان   دب ــدق   العن ــاروا   فن ــوف،   اخت ــر   الضي ــواء   ويبه ــف   األض ــاف   يخط ــل   زف ــة   حف إلقام

ــة .  ــوار   المتأللئ ــق   األن ــق ببري ــواء   تتأل ــط   أج ــال   وس ــة   االحتف ــاركة   بفرح ــاء   للمش ــة   واألصدق  العائل

اتركــوا لنــا االهتمــام بــأدّق   التفاصيــل،   بــدءًا   مــن   التصميمــات المبتكــرة للطــاوالت واإلضــاءة   الفريــدة   التــي  

 تضيــف   ســحرًا   خاصــً إلــى   األجــواء االحتفاليــة، وحتــى كعكــة الزفــاف المزينــة بأيــدي فنيــة ماهــرة، باإلضافــة 

إلــى قوائــم الطعــام الفاخــرة.



With a team whose service is second to none, whether you choose the ornate and 

captivating Diamond Ballroom or the mystical poolside, you and your guests will feel 

exactly how you deserve to feel – truly special.

ســواء كان اختياركــم، قاعــة احتفــاالت دايمونــد أو المنطقــة المجــاورة لحــوض الســباحة، ســيحرص 

فريقنــا علــى تقديــم خدمــة ال يعلــى عليهــا، لتشــعروا وضيوفكــم بالفرحــة الغامــرة والتمّيــز الحقيقــي، 

تمامــً كمــا تســتحقون خــال هــذه المناســبة الســعيدة.



Address Dubai Marina
A towering presence in one of the emirate's most progressive residential and commercial 

neighbourhoods, overlooking serene waterways plied by luxury yachts, is Address 

Dubai Marina. With awe-inspiring interiors, exquisite cuisine and hospitality that befits 

its spectacular surroundings, this urban waterfront destination is ideally suited to host 

celebrations and occasions that inspire life-long memories. 

Whether in terms of architecture or service, the hotel reflects the modernity of its 

surroundings with subtle elements that lend a distinct allure to each occasion.

العنوان مرسى دبي
يقــف العنــوان مرســى دبــي بمبنــاه الشــاهق فــي أكثــر مناطــق اإلمــارة تطــورًا عمرانيــً وتجاريــً. ويتميــز 

بإطالتــه علــى الممــرات المائيــة حيــث تبحــر اليخــوت الفاخــرة بمياهــا الهادئــة. يتميــز  العنــوان مرســى 

دبــي، الِوجهــة الحضريــة علــى الواجهــة المائيــة، أيضــا بالتصاميــم المذهلــة والمطاعــم الراقيــة وكــرم 

الضيافــة الــذي يليــق بمحطيــه الراقــي. كل هــذه المميــزات تجعــل منــه المــكان المناســب القامــة حفــات 

زفافكــم ومناســباتكم التــي ســتبقى ذكــرى الُتنســى.

ســواء كان مــن حيــث الهندســة المعماريــة أو الخدمــة المتفانيــة فــإن الفنــدق يعكــس الحداثــة والتطــور 

فــي تلــك المنطقــة ممــا يضفــي عامــل التميــز والجاذبيــة لــكل مناســبة.



True love knows no bounds 
Let your emotions find limitless expression in the immense space of the Constellation 

Ballroom at Address Dubai Marina, where everyone near and dear can share in the joy 

of this special day. 

Extending to a large foyer and beyond, to a terrace overlooking the iconic Dubai 

cityscape, it is a uniquely welcoming venue.

الحب الحقيقي ال حدود له
 دعـــوا عواطفكـــم تعـــزف أعـــذب األلحـــان فـــي الفضـــاء الهائـــل لقاعـــة احتفـــاالت كونستايشـــن فـــي

العنـوان مرسى دبي، حيث يجتمع القريب والحبيب لمشاركتكم فرحة هذا اليوم المميز. 

تمتــد الصالــة إلــى بهــو كبيــر، ومــا بعــده إلــى الشــرفة الخارجيــة التــي تطــّل علــى أفــق دبــي الشــهير، 

ــدًا مناســبً الســتضافة جميــع حفــات زفافكــم. وهــي تشــكل بالتالــي موقعــً فري



The poolside provides its own panoramic vistas looking out onto Dubai Marina, as 

yachts cruise against the backdrop of glittering lights with a tranquillity that belies the 

excitement of this wonderfully significant day. 

The unparalleled scenes are matched only by the reassuring service, which stays with 

you every step of the way, until your wedding day. After all, a perfect beginning for 

you is what we truly aspire to. 

يتباهــى محيــط المســبح بإطالتــه البانوراميــة الخّلابــة التــي تشــرف علــى مرســى دبــي، بينمــا تطــوف 

اإلثــارة لهــذه  التــي تضيــف  اليخــوت الفخمــة بهــدوء وســكينة علــى خلفيــة مــن األضــواء المتأللئــة 

المناســبة الهامــة.

مــن اإلطــاالت الخاطفــة لألنفــاس وصــوالً إلــى الخدمــة التــي تبعــث علــى الراحــة والطمأنينــة، والتــي 

ترافقكــم فــي كل مرحلــة مــن مراحــل التخطيــط حتــى يــوم الزفــاف، نحــن نطمــح حقــً لتحقيــق 

أمنياتكــم منــذ البدايــة.



Address Montgomerie 
Surrounded by lush emerald fairways with the inspiring skyline of new Dubai in the 

distance, Address Montgomerie presents an unparalleled choice of venues and a host of 

exquisite options in cuisine and décor. 

Located within the sophisticated Emirates Hills neighbourhood, this luxury golf resort 

perfectly sets the tone for an enchanting journey ahead for you and your beloved.

العنوان مونتجمري
ــد  ــة علــى أفــق دبــي الجدي يتميــز العنــوان مونتجمــري بمحيــط  وفيــر مــن المســاحات الخضــراء وإطال

ــارات ال مثيــل لهــا مــن المســاحات الشاســعة واألماكــن الفاخــرة للمأكــوالت  المذهــل. كمــا يقــدم خي

ــة.  ــم الداخلي والتصامي

يقــع العنــوان مونتجمــري، المنتجــع الفخــم للغولــف، فــي منطقــة تــال اإلمــارات الراقيــة، ممــا يجعــل 

منــه مــاذا فاخــرًا وهادئــً لرحلــة مشــوقة مــن المتعــة والجمــال لكــم ولمــن تحبــون.



An evergreen expression of love
Take your first steps together on the verdant greens of Address Montgomerie, where 

natural beauty sets the scene for a wonderful wedding celebration. 

265 acres of golfing fairways, gardens and lakes look toward a magnificent horizon at 

this boutique resort – a serene haven on your special day.

تــــعبير عن الحب بروعته الالمتناهية
 دعــوا أولــى خطواتكــم معــً فــي ليلــة العمــر تبــدأ هنــا، علــى البســاط األخضــر الشاســع لفنــدق

العنوان مونتجمري، حيث يعكس جمال الطبيعة الخصب روعة احتفالكم.

يمتــد المنتجــع بممراتــه وحدائقــه المنبســطة وبحيراتــه الهادئــة علــى مــدى ٢٦٥ فدانــً ويشــرف بإطالتــه 

الخابــة علــى أفــق مدينــة دبــي، ليكــون االختيــار المثالــي ليومكــم المميــز.



Expect the undivided attention of an attentive team, whether for an intimate family 

ceremony of 10 or an elaborate reception of 800 guests. 

At the poolside or on the lawn, it is a venue without parallel. After all, an occasion 

that’s once-in-a-lifetime deserves a celebration that’s one-of-a-kind.

يهتــم فريــق العمــل المحتــرف بكافــة تفاصيــل الحفــل، الــذي يمكــن أن يتــراوح حجمــه بيــن حفــل عائلــي 

حميــم لـــ١٠ أشــخاص إلــى اســتقبال فاخــر لـــ٥٠٠ ضيف.

يّتســم الفنــدق بموقــع ال يضاهــى ســواًء أردتــم االحتفــال علــى ضفــاف حــوض الســباحة أو علــى العشــب 

فــي الحديقــة ،  فهــي ليلــة مــن العمــر وتســتحق زفافــً مــن نســج األحــام.



Address Fountain Views
A triad of architectural ingenuity looking out to Burj Khalifa and featuring a seamless 

link to The Dubai Mall, Address Fountain Views is uniquely positioned as a premium 

entertainment gateway in the vibrant heart of Downtown Dubai.

Its superlative stature and location are aptly matched by magnificent event 

facilities, making it the finest choice for the most significant occasions in your life, 

such as your wedding day.

العنوان فاونتن فيوز
خليفة  برج  على  الفريدة  إطالتها  مع  دبي  وسط  منطقة  تحتضنها  االرتفاع  شاهقة  فاخرة  أبراج  ثاثة 

واتصالها المباشر بدبي مول، حيث يعد العنوان فاونتن فيوز البوابة الفخمة للترفيه واالستجمام، في 

قلب وسط مدينة دبي النابض.

الخيار  يجعله  الرائعة، مما  والخدمات  الفعاليات  الروعة مع مرافق  فائقي  والموقع  المكانة  تتماشى 

األمثل للمناسبة األكثر حميمية في حياتكم، أال وهو يوم الزفاف.



Shaping a blissful ‘happily ever after’ 
Adorned in a subtle colour palette and with ornate chandeliers suspended from its 

high ceilings, the Ballroom sets the stage for grand events that are worth a lifetime 

of fond memories. With the ability to accommodate as many as 450 guests, or be 

divided into two smaller spaces of equal area for more intimate celebrations, the 

venue combines enchanting elegance with remarkable space and versatility to ensure 

the wedding of your dreams can be realised with ease here. 

تصميم مميز يتوج بداية حياة سعيدة
أسقفها  من  المتدلية  المزخرفة  والثريات  الفنية  اللوحات  أزهى  تزينها  التي  االحتفاالت،  قاعة  تعتبر 

إلى 4٥٠ ضيفً،  القدرة على استيعاب ما يصل  الزفاف. مع  التفاصيل في حفل  العالية، مسرحً ألجمل 

األناقة  بين  القاعة  تجمع  األكثر حميمية.  االحتفاالت  أجل  أصغر حجمً من  إلى مساحتين  تقسيمها  أو 

الساحرة والمساحات الشاسعة والتنوع المبهر لضمان أن زفاف أحامكم يمكن تحقيقه كما تتمنون.



For those embarking on a journey of a lifetime, every aspect of their special day 

requires exceptional consideration. Reassuringly, Address Fountain Views delivers 

each facet with finesse. 

Cuisine comes alive with celebratory flavour across lavish wedding cakes and menus 

crafted by culinary maestros, while breathtaking floral arrangements are as fragrant 

as they are beautiful. Each venue is bedecked with sublime decorative appointments, 

and no aspect is left unconsidered. 

Simply leave the most fabulous celebration of your life to us.

أما لمن هم على وشك البدأ برحلة العمر التي تحتاج للتخطيط بعناية لكل جوانب هذا اليوم، فإن 

العنوان فاونتن فيوز ُيعنى بالتحضير لكل التفاصيل بكل براعة.

تمتعوا بالمأكوالت المتميزة التي تتنوع ما بين كعكة الزفاف الضخمة وقوائم الطعام المعدة على 

أيدي أمهر الطهاة، باإلضافة إلى ترتيبات باقات األزهار المذهلة بجمالها وعطرها الفواح. وتزيين كل ركن 

من قاعة االحتفاالت بأرقى التصميمات. وما إلى ذلك من التحضير الفائق لكل مراسم الحفل.

ما عليكم سوى االستمتاع بهذا اليوم المنتظر وترك تنظيم االحتفال علينا.



Address Sky View
An impressive duo of architecturally distinct skyscrapers define a panoramic city 

viewpoint like no other in the heart of Downtown Dubai. Welcome to Address Sky View, 

where thoughtfully planned spaces never fail to make a lasting impression with their 

exquisite décor, ultra-modern technology and service that goes above and beyond.

العنوان سكاي فيو
فـي  رائـع  بجسـر  قمتهما  في  تجتمعان  مميزتيـن  سـحاب  بناطحتـي  فيـو  سـكاي  العنـوان  يتمثـل 

الرفاهيـة  علـى  فريدة  إطاالت  تقدم  التـي  المدينة  على  بانورامية  عرض  نقطة  يعـد  حيث  السـماء، 

سكاي  العنوان  في  بكم  أهاً  النابض.  دبي  وسـط  قلب  في  الفاخرة  والمعيشـة  والترفيه  الحضريـة 

فيو، حيث التصاميم الداخلية المدروسة التي تخطف األنفاس بروعة تفاصيلها والوسائل التكنولوجية 

المتطورة، باإلضافة إلى الخدمة التي ستصل ألبعد الحدود إلرضائكم. 



A stage for your wedding among the stars 
A spectacular Pre-function area with generous lounge-style seating and alfresco 

dining areas offers a stylish introduction to the Ballroom, the venue of choice for 

wedding ceremonies at Address Sky View. Antique marble walls and exhilarating views 

of Downtown Dubai from an expansive terrace elevate the elegance and prestige of 

events that are held here, while the ability to accommodate as many as 950 persons 

renders it ideal for celebrations of every scale and nature.

منصة لحفل زفافكم بين النجوم
الحفل  قبل  الضيوف  تجمع  التي  التحضير  كمنطقة  وفريد،  ذكي  بتصميم  هنا  مكان  كل  يتميز 

ليجعل  االحتفاالت،  لقاعة  أنيقً  مدخاً  جميعها  توفر  والتي  الطلق،  الهواء  في  الطعام  تناول  وأماكن 

منه المكان األفضل إلحياء مراسم الزفاف في العنوان سكاي فيو. الجدران الرخامية العريقة واإلطاالت 

التي  للمناسبات  أناقة ومكانة مميزة  الواسعة تضيف  الشرفة  الساحرة على وسط مدينة دبي من 

تقام هنا، في حين أن القدرة على استيعاب ما يصل إلى ٩٥٠ شخصً يجعلها مثالية لاحتفاالت بشتى 

األنواع والمقاييس.



Accomplished event professionals ensure every minute detail surpasses expectations. 

An atmosphere befitting such an occasion comes alive with elaborate floral 

arrangements, tasteful décor and spectacular entertainment, while the culinary 

finesse of masterful chefs is artistically expressed across international cuisine and 

exquisite multi-tiered wedding cakes.

Superior service is always at hand to cater to every need, and needless to say, 

your complete peace of mind and memories worth cherishing forever are our 

greatest endeavour.

تفوق  التي  التفاصيل  أروع  على  الحصول  الزفاف  حفات  تنظيم  في  المتخصصون  أمهر  لكم  يضمن 

التوقعات. لجو يليق بمناسبات العمر النابضة بالحياة نضمن لكم ترتيبات األزهار الرائعة والديكور األنيق 

ووسائل الترفيه المذهلة، بينما يتم التعبير عن المستوى المميز للطهي من خال النكهات العالمية 

وكعكة الزفاف المذهل ذات الطبقات المتعددة.

خدماتنا المتميزة متوفرة دائما لتلبية كل احتياجاتكم، وتأكدوا أن راحة البال الكاملة وذكرياتكم 

التي تستحق العناء إلى األبد هي أعظم ما نصبوا إليه.



You’ve made a commitment. Now let us do the same.
It takes more than careful planning to make your wedding day one that you and your 

guests will remember for a lifetime. It takes a special kind of commitment. 

At Address Hotels + Resorts, our efforts extend to every aspect of the celebration, no 

matter which one of our exceptional hotels you choose to host it at. 

We think of everything for you – a wedding planner who truly understands, a beautifully 

decorated venue, culinary selections that are a reflection of your tastes, rejuvenating 

spa treatments, delightful bridal suites, fascinating flower arrangements, and even 

assistance from our most exquisite fashion, jewellery and entertainment alliances.  

Tell us what you desire, and we will make it come true. 

To discover more about how we make beautiful memories and lasting impressions, 

please get in touch.

لقد قمتم بعقد التزام، واآلن اسمحوا لنا بالقيام بالمثل
ال يكفي التخطيط المدروس بدقة إلعداد يوم زفاف يحمل ذكرى تدوم في القلب لكم ولضيوفكم، 

فهذا يتطلب نوعً خاصً من االلتزام.

في العنوان  للفنادق والمنتجعات، تمتد جهودنا إلى كل جانب من جوانب التحضير للحفل، بغض النظر 

عن اختياركم ألي من فنادقنا االستثنائية الستضافة االحتفال الخاص بكم.

والموقع  والمحترف،  البارع  الزفاف  منظم  من  بدءًا  عنكم،  نيابة  شيء  بكل  بالتفكير  نقوم  فنحن 

م بجمال وأناقة، مرورًا بخيارات الطهي التي تناسب الذواقة، وعاجات المنتجع الصحي المنعشة،  المصمَّ

من  المساعدة  تقديم  إلى  باإلضافة  االستثنائي،  األزهار  وتنسيق  المبهجة،  الزفاف  أجنحة  إلى  ووصوالً 

األزياء والمجوهرات والترفيه. فما عليكم سوى إعامنا برغباتكم،  المختصين بمجال  ِقبل شركائنا 

وسنقوم بتحقيقها لكم.

الكتشاف المزيد عن كيفية صنعنا للذكريات الخالدة واالنطباعات الدائمة، تواصلوا معنا.
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اتصلوا بنا
Contact us

ADDRESS HOTELS + RESORTS

CENTRAL RESERVATIONS

T +971 4 423 8888

TOLL FREE (UAE) 800 ADDRESS

STAY@ADDRESSHOTELS.COM

ADDRESSHOTELS.COM


