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Dear Valued Guests,

It gives me immense pleasure to welcome you to Gloria Hotel. From Food & Beverage to Recreation, 
we are delighted to share all our special offers through our newsletter with you. Experience our 
exceptional hospitality with our restaurants, relaxing spa and fitness club, while you enjoy one of the 
most beautiful cities in the world. 

As the cool breeze starts to freshen up the city, we have prepared exciting treats and various surprises 
to make your stay as memorable as possible.

We wish you a very pleasant stay.

Freddy Farid 
Area General Manager 

GLORIA IN NEWS

GLORIA HOTEL, DUBAI RECEIVES SPECIAL HONORING 
FOR THE ARABIA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
CSR AWARD

The Arabia Corporate Social Responsibility CSR Network honors 
Gloria Hotel by giving the Arabia Corporate Social Responsibility 
CSR Award, among honoring of 20 companies and institutions that 
won it, in a ceremony held in Dubai in presence of a great number of 
businessmen, government officials, dignitaries, pioneer CSR experts 
in the Arab World as well as international experts.

Freddy Farid, Regional General Manager of Gloria Hotel said, "We are 
delighted of what we achieved in a short period of time which made 
Gloria Hotel as a community service title for more than 7 years since 
the establishment of Gloria Hotel and we embraced the states policy 
and vision to spread, work actively to effectively participate in 
serving the society which we are part of its fabric and work to 

transform Gloria Hotel into one of the largest environmental hotels 
in the region. As we devoted our efforts of waste collection, recycling, 
voluntary work, publishing and even instilling it inside the 
employees. From this platform, we also thank all Gloria personnel for 
this level of awareness and dedication in keeping the company›s 
approach in this context.”

The awards are inspired by the Global Sustainability Movement and 
are in line with principles of the UN Global Compact, principles of 
the Global Reporting Initiative and principles of the EFQM Excellence 
Model. As part of the network’s partnership with UNEP, the awards 
are committed to promoting sustainable consumption and 
production.



FOOD & BEVERAGE AT GLORIA HOTEL

All the above prices are inclusive of 10% Municipality fee and 10% Service Charge.

LE GRAND CAFÉ

After 8

For Coffee Lovers

Gloria English Breakfast

Set in a charming ambiance at the 
lobby; indulge in the sweet aromas 
of our finest coffee and tea along 
with an array of pastries, that is 
perfect for a quick snack with 
friends or meeting your business 
contacts.

Enjoy 50% discount on all displayed 
sandwiches and cakes daily after 8pm.

Buy 9 cups of coffee and get the 10th 
cup for free.

Treat yourself to the ambrosial combo 
of waffles with syrup toppings and 
whipped cream, mini scrambled eggs, 
bun and sausage. 

Add coffee or tea from our wide 
selection to turn any morning into a 
perfectly delightful experience.
Timings: 08:00 – 11:30

AED 49

L E  G R A N D  C A F É
B R A S S E R I E R E S T A U R A N T

Open 24 hours

LA TERRASSE TENT

Happy Hour

Enjoy sophisticated dining where 
freshly prepared delicious dishes 
await. Choose from a selection of 
meals including a live BBQ station, 
variety of shisha flavours and Arabic
snacks.

Enjoy daily free shisha for ladies from 
6pm to 7pm at La Terrasse Tent.

Free Shisha

Open from 11am till 3am

IN ROOM DINING
30/30

Enjoy a variety of international 
favourites in the comfort of your 
private suite available 24hrs on our 
30/30 special menu for just AED 30 
that gets delivered in 30 minutes.

AED 30

Available 24 hours

POOL BAR

BBQ Night (Every Friday)

Take pleasure in the mesmerizing 
views of Palm Jumeirah and Burj Al 
Arab while sipping through a variety 
of drinks and taking a piece of our 
freshly made menu.

Inclusive of live BBQ buffet with salads 
& desserts, mocktails, soft drinks and 
juices.

AED 99 per person

Open from 8am till 8pm

from 17:00 - 22:00hrs

Pool Day Use With BBQ Buffet 
(Every Friday)

Pool Access: From 13:00 onwards
BBQ Buffet: From 17:00 - 22:00

AED 149 per adult
AED 75 per child

Operating Hours:
Breakfast: 06:30 to 11 :00
Brunch (Fridays): 12:30 to 16:00
Lunch: 12:30 to 15:30
Dinner: 19:00 to 23:00

LA TERRASSE RESTAURANT

Friday Brunch

Take a culinary journey around the 
world and enjoy a wide array of 
sumptuous cuisine and live cooking 
stations. Dine at La Terrasse and enjoy 
a spacious contemporary atmosphere 
with a different theme every night.

Inclusive of water & soft drinks
Join family and friends for a lavish 
start to the weekend buffet at the 
family brunch. Enjoy various ethnic 
cuisines on a sumptuous spread at La 
Terrasse Restaurant. 
Timings: Every Friday from 12:30 – 16:00

AED 150

Sunday
Asian Night

Tuesday
Steak Night

Friday
Arabic Night

Monday
Latin American 

Night

Wednesday
Street Food 

Night

Thursday
Fish Market 

Night

Saturday
International

Night

Located on 8th floor
For more information, 
Call +971 4 381 8114 



Kids Winter Camp
Swimming, Karate, Taekwondo, Dodge ball, 
Arts and crafts, Dancing, Singing, Football, 
Basketball

Gym Membership
Couple Membership
Monthly AED 500
Two kids can use the kids club and pool for free.

All the above prices are inclusive of 10% Municipality fee and 10% Service Charge.

GLORIA CATERING
Leave the hassle to our 
experienced catering team that 
will make sure to plan an 
unforgettable event. 

We can do:
- Social Events Catering
- Corporate Events Catering

* Terms & Conditions apply.

For more information or bookings, 
Call: +971 4 381 8115 or Email: recreation@gloriahotelsdubai.com

For more information or bookings, 
Call: +971 4 381 8149 or Email: banquets@gloriahotelsdubai.com

RECREATION AT GLORIA HOTEL

December 7 (Thursday) 
Venue: 4th floor Atrium 
Timing: 18:00 hrs 

Share good tidings and cheer, listen 
and sing as jingle bells swing and 
ring. Join us at the Atrium for 
traditional Christmas tree lighting to 
commence the festive season while 
our hotel choir will bring on the 
festive cheer. Share the merry 
making season with family and 
friends.

 TREE LIGHTING DAY
Christmas Christmas

EVE
Christmas
December 24 (Sunday) 
Venue: La Terrasse Restaurant 
Timing: 19:00 – 23:00 hrs 

Tempt your taste buds on Christmas 
Eve with an international buffet 
featuring traditional dishes and 
sweet treats. Enjoy the lovely 
sounds of our Christmas choir 
performing live throughout the 
event.

AED 160* per person inclusive of 
water, soft drinks, chilled juices, 
Christmas mocktails.

*50% off for kids 6 – 12 years old. 

December 25 (Monday)  
Venue: La Terrasse Restaurant 
Timing: 12:30 – 16:00 hrs 

Enjoy a relaxed family dining 
experience this Christmas day lunch. 
Indulge in a buffet of traditional 
dishes and festive delights. 

AED 120* per person inclusive of 
water, soft drinks, chilled juices, 
Christmas mocktails.
 
*50% off for kids 6 – 12 years old.

Family and friends will sing praises when they see your 
Christmas dinner table decked out in a feast featuring all 
the trimmings. Our menu turns the turkey in a more festive, 
wintry direction, pairing it with elegant sides.

AED 599* including delivery** 

• Cranberry sauce, bread sauce and Turkey gravy 
• Apple, sage and celery stuffing 
• Herb roasted potato 
• Truffle mashed potatoes
• Roasted chestnut 
• Roasted root vegetables 
• Buttered brussels sprouts with beef bacon 
• Turkey and sides good for 8 – 10 person
• Whole roasted Turkey (+/-10kgs)
* Turkey order to be placed two days in advance

TURKEY ORDER
Christmas

EVE
New Years

December 31 (Sunday) 
Venue: La Terrasse Restaurant 
Timing: 20:30 - 01:30 hrs 

Ring in the New Year and join the party with a spectacula international 
buffet; an evening packed with fun which includes a band, dance show 
and a DJ performace to entertain you.

PACKAGE 1 
AED 375 net per person
Dinner buffet inclusive of water, soft drinks, non-alcoholic sparkling wine.

PACKAGE 2 
AED 475 net per person 
Dinner buffet inclusive of water, soft drinks, non-alcoholic sparkling wine, 
access to Sky Lounge (40th floor) overlooking The Palm fireworks, 
inclusive of selected drinks.



مخيم األطفال الشتوي
سباحة، كاراتيه، تايكوندو، الكرة الطائرة، رسم و 

أشغال، رقص، كرة قدم ، وكرة سلة.

عضوية صالة األلعاب الرياضية
 باقات العضوية لزوجين 

 500 درهمشهري
تتضمن طفالن دخول مجاني للمسبح ونادي 

األطفال

جميع األسعار أعاله شاملة %10 رسوم البلدية و %10 رسوم الخدمة. 

خدمة الطعام داخل الغرف
احتفل معنا

إحتفل بأهم المناسبات معنا، نحن 
نوفر فريق كامل من ذوي الخبرة في 

تجهيز فعالياتكم ومناسباتكم سواء 
 كانت صفيرة أم كبيرة.

 يمكننا تقديم:
- خدمة الحفالت الخارجية للمناسبات 

 االجتماعية
- الحفالت الخارجية للشركات

*تطبق الشروط واالحكام

لمزيد من المعلومات أو للحجز،اتصل: 8115 381 4 971+  أو
 recreation@gloriahotelsdubai.com:البريد اإللكتروني

لمزيد من المعلومات أو للحجز،اتصل: 8149 381 4 971+  أو
 banquets@gloriahotelsdubai.com:البريد اإللكتروني

الترفيه في فندق جلوريا

 7 ديسمبر
المكان: بهو الطابق الرابع

التوقيت : الساعة 18:00

عيش لحظات ممتعة واهتف بالغناء كي 
تتأرجح أجراس العيد. انضم إلينا

في بهو الطابق الرابع إلنارة شجرة عيد 
الميالد لبدء موسم األعياد في حين

لدينا كورال الفندق ليدخلك في األجواء 
االحتفالية لك ولعائلتك، وصغارك

وأصدقائك للمشاركتك في االحتفاالت 
المجيدة والفرح.

 اضاءة شجرة
عيد الميالد

 24 ديسمبر
المكان: مطعم التراس

التوقيت : الساعة 19:00 حتى 23:00

تلذذ ودلل ذوقك عشية عيد الميالد من 
خالل بوفيه عالمي يضم األطباق 

التقليدية والحلوى ، و التمتع باألصوات 
الجميلة من خالل كورال عيد الميالد 

أمامك طوال الحدث مقابل 160 درهم 
فقط للفرد شاملة المياه والمشروبات

الغازية والعصائر المثلجات، موكتيالت عيد 
الميالد.

خصم 50 % االطفال 6-12 سنوات.

 25 ديسمبر
المكان: مطعم التراس

التوقيت 12:30 حتى 16:00

استمتع بتجربة طعام فريدة مع العائلة 
في يوم عيد الميالد مع بوفيه من
 
ً
األطباق التقليدية المحضره خصيصا

لالحتفال وذلك مقابل 120 درهم للفرد
شاملة المياه والمشروبات الغازية 

والعصائر المثلجات، موكتيالت عيد الميالد.
 

خصم 50 % االطفال 6-12 سنوات.

فقط مقابل 599 درهم )ديك حبش( بما في ذلك 
خدمة التوصيل بطاطا مشوية صلصة االعشاب حشوة 

التفاح الكرفس والميرمية خضار مكسرات محمصة كرنب 
صغير منقوع بالزبدة مع لحم الغنم المقدد )ديك حبش 

10 كلغ( يكفي 8 إلي 10 اشخاص.

مالحظة : يجب طلب ديك الحبش قبل 48 ساعة من 
موعد االستالم .

 31 ديسمبر
المكان: مطعم التراس 
التوقيت: 20:30- 01:30 

احتفل معنا بالسنة الجديدة وانضم للحفلة مع بوفيه رائع وأمسية مليئة بالترفيه، 
والتي تضم عازف البيانو والكمان، وفرقة موسيقية بعرض مباشر.

العرض 1
فقط 375 درهم للشخص الواحد شاملة وجبة العشاء بنظام البوفيه المفتوح مع 

الماء والمشروبات الخالية من الكحول.

العرض 2
فقط 475 درهم للشخص الواحد شاملة وجبة العشاء بنظام البوفيه المفتوح مع 

الماء والمشروبات الخالية من الكحول.
دخول الطابق ال 40 )لتشاهد األلعاب النارية في جزيرة النخلة، شاملة المقبالت 

والمشروبات المختارة

الميالد

يوم

عيد الميالد

رأس السنة الجديدة حفل عشاء

عيد الميالد

ديك الحبش الخاص
عيد الميالد



جميع األسعار أعاله شاملة %10 رسوم البلدية و %10 رسوم الخدمة. 

األغذية والمشروبات في جلوريا

All the above prices are inclusive of 10% Municipality fee and 10% Service Charge.

لي جراند كافيه
بعد الساعة الثامنة

تمتع بخصم ٪50 على جميع السندويتشات 
والكيك يوميًا بعد الساعة 08:00 مساًء.

لعشاق القهوة
اشــتِر 9 فناجيــن قهــوة واحصــل علــى العاشــر 

مجانًا.

إفطار الشيف فرانك 

دلل نفسك بإفطار كومبو بمنتهى اللذه 
عبارة عن الفطائر مع حشو من السجق. 

وحلقات البيض، كعكة الجبن والخبز. إضافة 
الى القهوة أو الشاي من اختيارات واسعة 

 لتحويل أي صباح إلى تجربة ممتعة تماما.
التوقيت: 8:00 حتى 11:30

49 درهم

خيمة ال تيراس

عرض خيمة الالتراس

حيــت  الفاخــر  الطعــام  بتنــاول  اســتمتعوا 
المعــدة  األطبــاق  مــن  مجموعــة  تنتظركــم 
لطازجــة. اختــر مــن بيــن عــدة وجبــات تتضمــن 
وجبتــك  بإكمــال  قــم  أو  للشــواء  أماكــن 
الشيشــة  نكهــات  مــن  متنوعــة  بمجموعــة 

الخفيفــة.. العربيــة  والوجبــات 

استمتعوا بشيشة مجانية يوميا للسيدات 
من الساعة السادسة مساء الى الساعة 

السابعة مساء.

شيشة مجانية

خدمة الطعام داخل الغرف
30/30

األطبــاق  مــن  تشــكيلة  بتنــاول  اســتمتعوا 
العالميــة المفضلــة فــي أجــواء تتســم بالراحــة 
فــي جناحكــم الخــاص علــى مــدار 24 ســاعة 
فــي قائمــة طعــام خاصــة 30/30 مقابــل 30 
درهــم إماراتــي فقــط يتــم تقديمهــا فــي 30 

دقيقــة.

30 درهم

مقهى بركة السباحة
ليلة المشاوي )كل يوم جمعة(

تشمل بوفيه المشاوي و السلطات و 
الحلويات و الكوكتيالت و المشروبات الغازية 

و العصائر

99 درهم
من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة 

العاشرة مساء

عرض بركة السباحة و بوفيه 
المشاوي )كل يوم جمعة(

 دخول المسبح من الساعة الواحدة ضهرا
بوفيه المشاوي من الساعة الخامسة مساء 

وحتى الساعة العاشرة مساء

149 درهم للبالغين
75 درهم لالطفال

مطعم ال تيراس

غداء الجمعة

إستمتعوا في رحلة من التذوق ألشهى 
المأكوالت من جميع أنحاء العالم مع مجموعة 
واسعة من األطباق الرائعة والطهي أمامكم 
مباشرة. تناولوا أشهى الوجبات في مطعم 

التراس بأجوائه العصرية ومساحاتة الرحبة مع 
طابع مميز وخاص اكل ليلة.

 مع المياه والمشروبات الغازية
 ادعو العائلة واألصدقاء إلى بوفيه عطلة 

نهاية األسبوع الفخم ليقضوا  احلى األوقات 
وللتمتع بالمأكوالت العريقة الفاخرة في 

مطعم التراس، بالطابق الـ 8.
التوقيت: كل يوم جمعة من 12:30 حتي 

16:00

150 درهم

ويتميــز هــذا المقهــى بجلســات هادئــة 
عربيــة  ديكــورات  مــع  ســاحرة  وأجــواء 
عصريــة فاخــرة جــدًا فــي أجــواء رومانســية 
أنــواع  مختلــف  لــرواده  ويقــدم  رائعــة. 
الشــاي والقهــوة باإلضافــة إلى مجموعة 
مــن األطبــاق الخفيفــة والحلويــات تجعــل 
منــه مكانــًا مثاليــًا لتنــاول وجبــة خفيفــة 
الجتماعــات  أو  األصدقــاء  مــع  ســريعة 

العمــل.

L E  G R A N D  C A F É
B R A S S E R I E R E S T A U R A N T

Open 24 hours

Open from 11am till 3am

Available 24 hours

يقــع فــي الطابــق الثامــن إلــى جانــب بركــة 
الســباحة الخارجيــة ويقــدم مختلــف أنــواع 
كمــا  الخفيفــة  والوجبــات  الكوكتيــالت 
يعتبــر مكانــًا مثاليــًا لإلســتر خــاء مــن خــالل 
ــرج  ــزة علــى  ب ــه الممي اإلســتمتاع باطاللت

ــة دبــي. العــرب ومدين
Open from 8am till 8pm

ساعات العمل:
اإلفطار: 6:30 ص حتى 11:00 ص

وجبــة بيــن اإلفطــار والغــذاء الجمعــة: 12:30 م 
4:00 م حتــى 

الغذاء: 12:30 ظهرا حتى 03:30 م
العشاء: 7:00 م حتى 21:00 م

يوم االحد
الليلة االسيوية

يوم الثالثاء
ليلة الستيك

يوم الجمعة
الليلة العربية

يوم االثنين
 لليلة امريكا

الالتينية

يوم االربعاء
 ليلة الماكوالت

الشعبية

يوم الخميس
 ليلة الماكوالت

البحرية

يوم السبت
الليلة العالمية

 يقع في الطابق الثامن
لمزيد من المعلومات أو للحجز،اتصل: 

 +971 4 381 8114

ليالي
متنوعة

يوم االحد



ضيوفنا   األعزاء   

إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أرحــب بكــم فــي فنــدق جلوريــا. ونحــن ســعداء لنقــدم لكــم جميــع العــروض الخاصــة مــن قســم 
المأكــوالت  المشــروبات إلــى قســم الترفيــه مــن خــالل هــذه النشــرة. يمكنكــم االســتمتاع بضيافتنــا الخاصــة فــي مطاعمنــا 

او المنتجــع الصحــي اوالنــادي الرياضــي، بينمــا تســتمتع بأحــد أجمــل المــدن فــي العالــم.

مع بداية النسيم البارد بالمدينة قمنا بإعداد مفاجآت مثيرة و مختلفة لجعل إقامتك ال تنسى بقدر اإلمكان.

نتمنى لكم إقامة ممتعة جدا.

فريدي فريد

مدير عام المنطقة 

أخبار جلوريا 

فنــدق جلوريــا دبــي تحصــل علــى التكريــم الخــاص للجائزة 
العربية للمســؤولية االجتماعية للمؤسســات 

دبــي فــى 28 ســبتمبر2017 / الشــبكة العربيــة للمســؤولية اإلجتماعيــة 
للمؤسســات تكــرم فنــدق جلوريــا مــن خــالل الجائــزة العربيــة للمســؤولية 
اإلجتماعيــة للمؤسســات ضمــن تكريــم 20 مؤسســة وشــركة فــازت 
بهــا وذلــك فــي حفــل اقيمــت فــي بدبــي و بحضــور عــدد كبيــر مــن 
وخبــراء  الشــخصيات  وكبــار  الحكومييــن  والمســؤولين  األعمــال  رجــال 
العربــي  العالــم  فــى  الرائــدة  للمؤسســات  االجتماعيــة  المســؤولية 

وكذلــك خبــراء دولييــن.

وقــال فريــدي فريــد المديــر العــام اإلقليمــي لفنــادق جلوريا نحن ســعداء 
ــوان فــي  ــا عن ــادق جلوري ــزة جعلــت مــن فن ــرة وجي بمــا حققنهــا فــي فت
مجــال الخدمــة المجتمعيــة علــى مــدار أكثــر مــن 7 ســنوات منــذ تأســيس 
فنــادق جلوريــا وانتهجنــا سياســة ورؤيــة الدولــة فــي نشــر والعمــل علــى 
المشــاركة الفاعلــة فــي خدمــة المجتمــع الــذي نحــن جــزء مــن نســيجه 

الفنــادق  اكبــر  الــى واحــدًا مــن  والعمــل علــى تحويــل فنــدق جلوريــا 
البيئيــة فــي المنطقــة حيــث اننــا خصصنــا مجهودنــا فــي جمــع النفايــات  
إعــادة تدويرهــا والعمــل التطوعــي ونشــره بــل وغرســة فــي نفــوس 
الموظفيــن ونحــن نشــكر مــن هــذه المنصــة كل موظفــي جلوريــا علــى 
الوصــول لهــذه الدرجــة مــن الوعــي والتفانــي فــي الحافــظ علــى نهــج 

الشــركة فــي هــذا اإلطــار.

ــز مســتوحاة مــن الحركــة العالميــة لالســتدامة وتنســجم  يذكــر أن الجوائ
مــع مبــادئ الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة ومبــادئ مبــادرة إعــداد 
التقاريــر العالميــة ومبــادئ نمــوذج / إى اف كيــو ام/ للتميــز.. وكجــزء مــن 
شــراكة الشــبكة مــع برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة فــإن الجوائــز ملتزمــة 

ــاج المســتدامين ــز االســتهالك واإلنت بتعزي
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