
Welcome to our

Festive Season



Christmas Market in 

   Germany



For this festive season, you are invited to spend spectacular moments with your family and friends at The 
Kempinski Hotel Aqaba Red Sea. 

We are celebrating Christmas and welcoming the New Year with mouth-watering dishes, unique activities 
and exceptional entertainment in aquatic city of Aqaba. Make us your home for the holidays for a festive season 
you will never forget.

The Kempinski Hotel Aqaba Red Sea team wishes all of our loyal guests a merry Christmas and a happy New 
Year filled with peace, prosperity and lots of exciting travel.

Oliver Kurscheid 
Hotel Manager 

�أنتم مدعوون يف مو�صم �لأعياد هذ� لق�صاء �أوقات ر�ئعة مع عائالتكم و�أ�صدقائكم يف فندق 

كمبين�صكي �لعقبة �لبحر �لأحمر. 

�حتفلو� معنا بعيد �مليالد و��صتقبلو� �لعام �جلديد مع �أ�صهى و�ألذ �لأطباق و�لفّعاليات �ملميزة  

و�لرتفيهية يف مدينة �لعقبة. 

يتمنى لكم فريق فندق كمبين�صكي �لعقبة �لبحر �لأحمر عيد ميالد جميد وعام �صعيد مليء 

بال�صالم و�لرفاهية ومتعة �ل�صفر. 

�أوليفر كور�صايد 

مدير �لفندق 

�صيوفنا �لأعز�ء،

Dear Guests,



The upcoming festive season promises to be more 
exciting than ever this year at the Kempinski Hotel 
Aqaba Red Sea, presenting a variety of special 
activities, live entertainment and exquisite cuisine. 

For an unforgettable holiday experience, Kempinski 
Hotel Aqaba Red Sea is the perfect place to 
celebrate the season and New Year in style.  

Share Christmas Eve and Christmas Day with 
family and friends as our talented chefs present 
enticing menus in our restaurants. New Year's 
Eve festivity can be found throughout the hotel, 
Including Gala Dinner Buffet in our hotel lobby, 
with live entertainment and DJ after party. 

For more information, please call +962 3 209 0888 
or dial 0 for our in-house guests.

مع كمبين�صكي �لعقبة �لبحر �لأحمر �صيكون مو�صم �لأعياد 

هذ� �لعام �أكرث �إثارةً من �أي �صنة م�صت، حيث �صتقام جمموعة 

متنوعة من �لفّعاليات �ملميزة، و�لعرو�ض �ملبا�رشة، و�أ�صهى 

�لأطباق �لعاملية. 

لق�صاء يوم عيد ميالد ل ين�صى و�لتمتع بر�أ�ض �ل�صنة �مليالدية 

بطريقة ��صتثنائية، فاإن فندق كمبين�صكي �لعقبة �لبحر 

�لأحمر هو وجهتك �لأمثل. �صاركو� عائلتكم و�أ�صدقائكم 

�لحتفال بيوم وليلة عيد �مليالد، ومتتعو� بقو�ئم �لطعام 

�ل�صهية يف مطاعمنا و�ملقدمة من طهاتنا �ملبدعني.

ميكنكم �ل�صتمتاع باحتفالت ر�أ�ض �ل�صنة �مليالدية يف جميع 

�أنحاء �لفندق، و�لتي �صت�صمل �حلفالت �ملبا�رشة، وحفالت 

�لع�صاء �ملميزة يف ردهة �لفندق، ويتخللها �لعديد من �أطباق 

�لطعام �ل�صهية، و�لعرو�ض �ملميزة، وحفالت �لدي جي. 

للمزيد من �ملعلومات، �لرجاء �لت�صال على �لرقم 

٣٢٠٩٠٨٨٨ )٠( ٩٦٢+ �أو ��صغط على �لرقم )0( �إن كنت �أحد 

نزلئنا �لأعز�ء.

�أهال بكم 
يف مو�سم �لأعياد  

Welcome 
Festive Season 

to our



�إبتكرو� �صلتكم �خلا�صة مع حلويات عيد �مليالد �لتقليدية وهد�يا فاخرة �أخرى. �أ�صعدو� �أ�صدقائكم وعائلتكم باأجمل هد�يا عيد 

�مليالد و�ملقدمة بطريقة �إ�صتثنائية. 

للمزيد من �ملعلومات، �لرجاء �لت�صال على �لرقم ٣٢٠٩٠٨٨٨ )٠( ٩٦٢+ �أو ��صغط على �لرقم )0( �إن كنت �أحد نزلئنا �لأعز�ء.   

Christmas hampers, log cakes and festive goodies! Create your own hamper with traditional Christmas goodies 
and other luxury treats. This is a great way to send a very special holiday wish to your friends and family. 

For more information, please call +962 3 209 0888 or dial 0 for our in-house guests.

Christmas
  Goodies

حلويات عيد �مليالد 



Bring Christmas spirit to your holiday 
season. Join us at our annual tree-lighting 

ceremony at 17:00 while indulging in a 
luscious cocktail reception with Christmas 

spirit and traditional Christmas carols 
performed by the hotel choir on 08, 

24 and 25 December. 

For more information, please call 
+962 3 209 0888 or dial 0 for our 

in-house guests.

��صتمتعو� بروح عيد �مليالد و�صاركونا �حتفالية �إ�صاءة 

�صجرة �مليالد �ل�صنوية يف متام �ل�صاعة 17:00 ومتتعو� 

بامل�رشوبات �ل�صهية و�ل�صوكولتة �ل�صاخنة �ملمزوجة 

بروح �لعيد و�لرت�نيم �لتقليدية �لتي �صتوؤديها فرقة 

جوقة موظفي �لفندق �لر�ئعة يف ٢4،٨ و 25 كانون �لأول.  

للمزيد من �ملعلومات، �لرجاء �لت�صال على �لرقم ٩٦2+ 

٣٢٠٩٠٨٨٨ )٠( �أو ��صغط على �لرقم )0( �إن كنت �أحد 

نزلئنا �لأعز�ء.

Christmas Tree 
  Lighting 
Ceremony
On 08 December at Aqaba Hotel Lobby

حفل �إ�صاءة �صجرة عيد �مليالد

يف ٨ كانون �لأول يف ردهة �لفندق





ليلة عيد �مليالد 

يف 24 كانون �لأول

Christmas Eve 
    Specialties24 December

As you enter the hotel, you will be offered the 
traditional Glühwein and hot chocolate to put 
you in the festive mood! 

ما �أن تطاأ �أقد�مكم �لفندق، �صتجدون يف �نتظاركم 

كاأ�صاً من نبيذ �لغلوو�ين و�رش�ب �ل�صوكولته �ل�صاخنة 

و�لتي �صتنقلكم �إىل �أجو�ء �لعيد �لحتفالية. 



A Sumptuous Christmas Dinner Buffet
At AM PM Restaurant 

Indulge in a feast of traditional Christmas 
specialties in the AM PM restaurant featuring a 
mouthwatering buffet of international and authentic 
festive cuisine. 

Choose your favorite wine from our wine menu starting 
from JOD 19.9++ Per person.

JOD 28.00++ per person
AM PM Restaurant is open from 7:00 to 11:00 for 
breakfast and from 18:30 to 22:30 for dinner.

For more information, please call +962 3 209 0888 or 
dial 0 for our in-house guests. 

Christmas Gourmet Dinner
At The Fish In Restaurant. 

Do you want to celebrate the holiday season 
luxuriously?

There is no better place to treat your senses to an 
enticing four-course gourmet dinner than our Fish 
In restaurant, from 19:00 to 23:00.

JOD 45++ per person
The Fish In Restaurant is open from 19:00 to 23:00. 

For more information, please call +962 3 209 0888 or 
dial 0 for our in-house guests. 

بوفيه ع�ساء عيد �مليالد �ملرتف 

 AM PM مطعم

 ��صتقبلو� مو�صم �لأعياد يف مطعم AM PM بجو مليء 

بالبهجة و�لتفاوؤل. �حتفلو� بيوم وليلة عيد �مليالد باأطباق 

متنوعة وغنية من �ل�صلطات و�ملقبالت �لعاملية و�ملحلية،  

متتعو� بعدد غري حمدود من �رش�ب �لنبيذ �ملحلي يف هذه �لليلة 

�خلا�صة. �إبتد�ءً من 1٩.٩0++ دينار �أردين لل�صخ�ض �لو�حد.  

٢٨.٠٠++ دينار �أردين لل�صخ�ض �لو�حد

يفتح مطعم AM PM �أبو�به لتقدمي وجبات �لفطور من 

�ل�صاعة 7:00 وحتى �ل�صاعة 11:00، ومن �ل�صاعة 1٨:٣٠ وحتى 

٢٢:٣٠ لتقدمي وجبات �لع�صاء. 

للمزيد من �ملعلومات، �لرجاء �لت�صال على �لرقم 

٣٢٠٩٠٨٨٨ )٠( ٩٦٢+ �أو ��صغط على �لرقم )٠( �إن كنت 

�أحد نزلئنا �لأعز�ء.

ع�ساء عيد �مليالد

مطعم في�ض �إن  

هل تريدون �لحتفال مبو�صم �لأعياد بفخامة؟  

لي�ض هناك خيار �أف�صل من مطعم في�ض �إن لتدلل حو��صك 

بتذوق ع�صاء مكون من �أربعة �أطباق �صهية مع كاأ�ٍض من �لنبيذ 

�ملحلي و�لذي يبد�أ من �ل�صاعة 1٩:00 �إىل �ل�صاعة ٢٣:٠٠. 

متتع باأطباق لذيذة من �إعد�د �ل�صيف �خلا�ض بنا.

45++ دينار �أردين لل�صخ�ض �لو�حد 

يفتح مطعم في�ض �إن �أبو�به من �ل�صاعة 1٩:00 وحتى 

�ل�صاعة ٢٣:٠٠. 

للمزيد من �ملعلومات، �لرجاء �لت�صال على �لرقم

٣٢٠٩٠٨٨٨ )٠( ٩٦٢+ �أو ��صغط على �لرقم )٠( �إن كنت �أحد 

نزلئنا �لأعز�ء.



t

Christmas Day                   
          Celebrations

A Christmassy Breakfast 
At AM PM Restaurant  

Start your day by putting a smile on your children 
faces when they meet our Santa Claus over breakfast. 
He will distribute special gifts to our little guests. 
Christmas goodies and pastries will be available at 
the mouthwatering buffet as well. 

AM PM Restaurant is open from 7:00 to 11:00 
for breakfast and from 18:30 to 22:30 for dinner.

For more information, please call +962 3 209 0888 
or dial 0 for our in-house guests. 

An Extravagant Christmas Buffet 
At AM PM Restaurant

Indulge in a feast of traditional Christmas specialties 
in the AM PM Restaurant, featuring an extravagant 
buffet of international and traditional festive cuisine. 
JOD 28.00++ per person

AM PM Restaurant is open from 7:00 to 11:00 for 
breakfast and from 18:30 to 22:30 for dinner.

For more information, please call +962 3 209 0888 or 
dial 0 for our in-house guests.

A Fancy Christmas Dinner
At The Fish In Restaurant

Treat yourself to an exquisite four - course dinner 
menu with a glass of local wine on Christmas Day at 
our special Fish In Restaurant, overlooking the Red 
Sea. If you are looking for an exceptional culinary 
festive experience while in Aqaba, our Fish In 
Restaurant is your perfect choice. 
JOD 45++ per person

The Fish In Restaurant is open from 19:00 to 23:00, 
except Mondays (closed). 

For more information, please call +962 3 209 0888 or 
dial 0 for our in-house guests. 



t

وجبة طعام لذيذة

فطور عيد �مليالد

  AM PM يف مطعم 

�بد�أو� نهاركم بر�صم �بت�صامة م�رشقة على وجوه �أطفالكم 

عند مقابلتهم لبابا نويل و�لذي �صيقوم بتوزيع هد�يا مميزة 

ل�صيوفنا �ل�صغار �أثناء وجبة �لإفطار. كما �صتجدون جمموعة 

من �لفطائر و�حللويات �ل�صهية �خلا�صة بعيد �مليالد يف �لبوفيه. 

يفتح مطعم AM PM �أبو�به لتقدمي وجبات �لفطور من 

�ل�صاعة 7:00 وحتى �ل�صاعة 11:00، ومن �ل�صاعة 1٨:٣٠ وحتى 

٢٢:٣٠ لتقدمي وجبات �لع�صاء. 

للمزيد من �ملعلومات، �لرجاء �لت�صال على �لرقم 

٣٢٠٩٠٨٨٨ )٠( ٩٦٢+ �أو ��صغط على �لرقم )٠( �إن كنت 

�أحد نزلئنا �لأعز�ء.

�لبوفيه �ملرتف لعيد �مليالد 

  AM PM يف مطعم 

تلذذو� بتناول وليمة من �لأطباق �لتقليدية �خلا�صة بعيد �مليالد 

يف مطعم AM PM، و�لذي يتكون من بوفيه مرتف مليء 

باملاأكولت �لعاملية و�لتقليدية. 

٢٨.٠٠++ دينار �أردين لل�صخ�ض �لو�حد

يفتح مطعم AM PM �أبو�به لتقدمي وجبات �لفطور من 

�ل�صاعة 7:00 وحتى �ل�صاعة 11:00، ومن �ل�صاعة 1٨:٣٠ وحتى 

٢٢:٣٠ لتقدمي وجبات �لع�صاء. 

للمزيد من �ملعلومات، �لرجاء �لت�صال على �لرقم 

٣٢٠٩٠٨٨٨ )٠( ٩٦٢+ �أو ��صغط على �لرقم )٠( �إن كنت 

�أحد نزلئنا �لأعز�ء.

ع�ساء عيد �مليالد �لفاخر 

يف مطعم في�ض �إن   

دللو� �أنف�صكم بع�صاء فاخر مكون من �أربعة �أطباق �صهية 

وكاأ�ٍض من �لنبيذ �ملحلي يف يوم عيد �مليالد يف مطعم في�ض �إن 

�ملطل على �لبحر �لأحمر. 

�إن كنت تبحث عن ماأدبة طعام ��صتثنائية حتمل معها روح 

�لعيد، فلن جتد �أف�صل من مطعم في�ض �إن لتلبية رغباتكم. 

45++ دينار �أردين لل�صخ�ض �لو�حد 

يفتح مطعم في�ض �إن �أبو�به من �ل�صاعة 1٩:00 وحتى �ل�صاعة 

٢٣:٠٠ كل يوم، با�صتثناء يوم �لإثنني من كل �أ�صبوع. للمزيد من 

�ملعلومات، �لرجاء �لت�صال على �لرقم ٣٢٠٩٠٨٨٨ )٠( ٩٦٢+ �أو 

��صغط على �لرقم )٠( �إن كنت �أحد نزلئنا �لأعز�ء.

�إحتفالت 
يوم عيد �مليالد  



يف �لعقبة، حيث �صنقدم لكم عرو�ض حجز �لغرف يف هذه �لليلة من فندق كمبين�صكي �لعقبة �لبحر �لأحمر و�للذي �صيتخلله 

برنامج �لحتفالت للتمتع ب�صهرة ر�ئعة ل تفوت.

Countdown to 2017 with lively and festive New Year’s celebrations at Kempinski Hotel Aqaba Red Sea. 
Special accommodation packages, live entertainment and gourmet delights await you on New Year's Eve. 
Don't miss the chance to make this an unforgettable one! 

Happy New Year  
�صنة جديدة �صعيدة! 



New Year's 
 Eve Package 

Book our special New Year’s Eve accommodation 
package and welcome 2017 in lavish style. 

New Year’s Package:
• One-night stay in a double deluxe room, minibar inclusive
• New Year’s Eve gala dinner for two persons
• Buffet breakfast for two persons
• Free Wi-Fi connection throughout the hotel
 This package is available on New Year’s Eve  
(31 December 2016)
Rates  starting from JOD 299++ per couple

For reservations and more information, 
please call +962 6 500 3535 or e-mail us at: 
reservation.aqaba@kempinski.com.

متتعو� بالعرو�ض �خلا�صة بليلة ر�أ�ض �ل�صنة �جلديدة 

و�لقامة يف عامل جميل ينب�ض باحلياة يف فندق 

كمبين�صكي �لعقبة �لبحر �لحمر. 

عر�ض �لغرف لل�صنة �جلديدة: 

• �إقامة ملدة ليلة و�حدة يف غرفة ديلوك�ض مزدوجة مع 
ميني بار  

• حفل ع�صاء ليلة ر�أ�ض �ل�صنة ل�صخ�صني 
• بوفيه �إفطار جماين ل�صخ�صني 

• �إنرتنت جماين يف �لفندق 
يتوفر هذ� �لعر�ض يف ليلة ر�أ�ض �ل�صنة 

)٣1 كانون �لأول 201٦(

تبد�أ �لأ�صعار من 2٩٩++ دينار �أردين لكل �صخ�صني 

للحجز وللمزيد من �ملعلومات، �لرجاء �لت�صال على 

٦٥٠٠٣٥٣٥ ٩٦2+ �أو مر��صلتنا عرب �لربيد �لإلكرتوين 

reservation.aqaba@kempinski.com.

عر�ض ليلة

ر�أ�ض �ل�صنة  





متتعو� بحفل كوكتيل �ل�صتقبال ليلة ر�أ�ض �ل�صنة بينما ت�صتمتعو� بعزف �ملو�صيقى 

�لر�ئعة يف �صالة �لأكو� من �ل�صاعة 20:00 وحتى �ل�صاعة ٢٠:٣٠. 

تلذذو� بتذوق �ملاأكولت �لغنية يف �لبوفية �ملميز �خلا�ض بر�أ�ض �ل�صنة و�لذي �صيقوم 

بتح�صريه �أمهر طهاتنا �أثناء �ل�صتمتاع بالرب�مج �لرتفيهية. 

�ل�صعر: ٨٥++ دينار �أردين لل�صخ�ض. 

قم ب�رش�ء زجاجات �ل�صامبانيا قبل ليلة ر�أ�ض �ل�صنة 

لتح�صل على خ�صم20٪ عليها.

للمزيد من �ملعلومات، �لرجاء �لت�صال على �لرقم ٣٢٠٩٠٨٨٨ )٠( ٩٦٢+ 

�أو ��صغط على �لرقم )٠( �إن كنت �أحد نزلئنا �لأعز�ء.

Party the night away in style and groove to the music while enjoying a 
pre-dinner cocktail reception in the Aqua Lounge from 20:00 to 20:30. 
Be ready to go on a journey of tastes with our exceptional New Year’s 

buffet prepared by our talented chefs while enjoying the entertainment 
programme. 

Price: JOD 85++ per person. Enjoy a 20% discount on 
champagne bottles if you purchase before New Year’s Eve. 

For more information, please call +962 3 209 0888 or dial 0 for 
our in-house guests. 

Eve Party

Black & White
حفل ر�أ�ض �ل�صنة 

بطابع �لأبي�ض و�لأ�صود  

New Year’s 



لالحتفال باآخر ليلة من عام 201٦، ي�رش مطعم في�ض �إن �أن يقدم لك ع�صاءً لذيذ�ً لإ�صتقبال �لعام �جلديد بجو ر�ئع ومميز مع �أحبائك. 

حيث �صتجد قائمة طعام مكونة من خم�صة �أطباق �صهية مع �لنبيذ �ملحلي يف �نتظارك، بالإ�صافة �إىل �إطاللة خالبة على �لبحر 

�لأحمر، مما �صيجعل منها ليلة ��صتثنائية و�صاحرة!

�ل�صعر: ٦0++ دينار �أردين لل�صخ�ض

مطعم ف�ض �إن يفتح �أبو�به من ٢٠:٣٠ �إىل ٠٠:٣٠ يف هذه �ملنا�صبة، ويغلق يوم �لإثنني.

للمزيد من �ملعلومات، �لرجاء �لت�صال على �لرقم ٣٢٠٩٠٨٨٨ )٠( ٩٦٢+ �أو ��صغط على �لرقم )٠( �إن كنت �أحد نزلئنا �لأعز�ء.

Our Fish In Restaurant promises you and your loved one will end 2016 with a very special Mediterranean 
night and start the new year in style. A five-course gourmet menu complemented one glass of Champagne 

and the breathtaking views of the Red Sea are all you need to make this night spectacular! 

Price: JOD 60++ per person

The Fish In Restaurant is open from 20:30- to 00:30 for this event, except Mondays (closed). 
For more information, please call +962 3 209 0888 or dial 0 for our in-house guests. 

New Year’s Dinner 
             At The Fish In Restaurant

An Intimate ع�صاء ر�أ�ض �ل�صنة 

�مليالدية �ملميز  



Celebrate the Russian Orthodox Christmas and gather your loved ones for a sumptuous four-course dinner 
menu complemented with a glass of local wine at the Fish In Restaurant.

Price: JOD 45.00++ per person. 
For more information, please call +962 3 209 0888 or dial 0 for our in-house guests.

�حتفل بعيد �مليالد �لرو�صي �لأرثوذك�صي برفقة �أحبائك، ومتتع بع�صاء �صهي مكون من �أربعة �أطباق مميزة من �ختيارك، 

وكاأ�ٍض من �لنبيذ �ملحلي يف مطعم في�ض �إن.

�ل�صعر: 45.00++ دينار �أردين لل�صخ�ض. 

للحجز، يرجى �لت�صال على ٣٥٦٨٨٨٨ ٥)٠( ٩٦٢+ �و �طلب �لرقم )0( ليتم حتويلكم مل�صوؤول �خلدمة. ين�صح باحلجز م�صبقاً.

Christmas Russian Orthodox
عيد �مليالد �لرو�سي �لأرثوذك�سي

on 7 January at Fish In Restaurant 
يف 7 كانون �لثاين يف مطعم »في�ض �إن«



Winter Getaway Package  / 120 min

Refresh your senses and enjoy perfect tranquillity 
under the intuitive touch of our skilled therapists at 
Kempinski The Spa.

• Hot Stone Therapy
• Body Wrap
• Facial

JOD 120++ per person

Warm Embrace Package / 90 min

A pampering experience awaits you at Kempinski 
The Spa. Escape and indulge in blissful comfort 
with our special offer for a classic Massage and Body 
Wrap this season!

JOD 180++ per couple.

Escape the drying winds of wintertime and nourish 
your skin with our customised package that will 
surely warm your senses.

Promotion
Winter Warmth 

غِذ ب�رشتك يف جو �ل�صتاء �جلاف مع عرو�صنا �خلا�صة و�لتي 

�صتدفئ حو��صك. 

عر�ض عطلة �ل�ستاء / 120 دقيقة 

�أنع�ض حو��صك و��صرتِخ بلم�صة خرب�ئنا �ل�صحرية يف منتجع 

كمبين�صكي �ل�صحي. 

• عالج �لتدليك بالأحجار �ل�صاخنة
• �لعناية باجل�صم 

• تنظيف �لوجه 

�ل�صعر: 120++ دينار �أردين لل�صخ�ض 

عر�ض �مل�ساج �لد�فئ / ٩0 دقيقة 

�صتجدون بانتظاركم جل�صة م�صاج يف منتجع كمبين�صكي 

�ل�صحي. دلل نف�صك بالر�حة �لكاملة مع عر�صنا �ملميز 

للم�صاج �لكال�صيكي و�لعناية باجل�صم لهذ� �ملو�صم! 

�ل�صعر: 1٨٠++ دينار �أردين للزوج 

عرو�ض �ل�ستاء �لد�فئ 



م�ساج 

�لزوجني  

��صرتخي بجانب �رشيكك حتت مل�صة خرب�ء �لعالج �ل�صحرية يف 

منتجع كمبين�صكي �ل�صحي. 

��صتمتعو� بجل�صة �لعالج بامل�صاج لتجربة مليئة بالر�حة 

و�لدفء و�ل�صرتخاء. ��صتعيدو� �صبابكم مع من حتبون ومتتعو� 

بق�صاء �صاعة �إ�صافية جمانية يف مر�فقنا �ملائية �ملميزة. 

�صعر �مل�صاج ملدة ٩0 دقيقة: 150++ دينار �أردين لكل لزوج

�صعر �مل�صاج ملدة ٦0 دقيقة: 110++ دينار �أردين لكل لزوج

You and your partner can unwind side-by-side 
under the intuitive touch of our skilled therapists 
at Kempinski The Spa.

Our Couples Massage brings partners together 
to indulge in a massage therapy session to invoke 
an experience of comfort ,  warmth   and relaxation . 
 Rejuvenate and rediscover togetherness between 
you and your loved one !  Complete this experience 
by spending an additional complimentary hour in 
our exceptional hydro facilities . 

90 min: JOD 150++ per couple
60 min: JOD 110++ per couple

Massage 
Couples





     What is
Happening in

عرو�ض   
�ملاأكولت و�مل�رشوبات   

ل�صهر كانون �لثاين

متعة �لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط و�ملتعة �لإيطالية مع �للم�صة �ملحلية 

�ملكان: مطعم ذ� ووك 

��صتمتعو� مبذ�ق �ملاأكولت �ملحلية يف مطعم ذ� ووك، و�كت�صفو� 

�لنكهات �لغنية �مل�صتوحاة من �لبحر �ملتو�صط على �صاطئ �لبحر 

�لأحمر. �صيدغدغ طهاتنا �ملوهوبون حو��ض �لتذوق لديكم بت�صكيلة 

و��صعة من �لوجبات �للذيذة �لتي مت �إعد�دها بو��صطة �ملكونات �لأردنية.  

Italian & Mediterranean Delights with a 
Local Touch At The Walk 

Indulge in authentic recipes at The Walk restaurant, and 
explore the rich flavours of the Mediterranean night at 
the shore of the Red Sea. Our talented chefs will surely 
delight your palate with a wide selection of delicious meals 
prepared by Jordanian ingredients. 

The Walk restaurant is open every day from 9:00, for lunch from 
12:00 till 17:00 and for dinner from 19:00 till 22:30.

For more information, please call +962 3 209 0888 
(our in-house guests should dial 0).

تذوق ومتتع 

مطعم في�ض �إن 

��صتمتعو� بتجربة �ملاأكولت �لبحرية مع قائمة �لطعام من �ختيارك 

�جلديدة و�لتي ت�صمل جمموعة و��صعة من �لأطباق �لر�ئعة مثل طبق 

حلم �لبقر و�ملاأكولت �لبحرية �لطازجة. 

متتع بتجربة جديدة عند زيارة مطعم في�ض �إن يف كل مرة! 

Surf & Turf
At The Fish In Restaurant. 

Dive into an aquatic culinary adventure with our new a la 
carte menu featuring a wide selection of exquisite dishes 
such as prime beef and fresh seafood specialties.  Every visit 
to our Fish In restaurant is a new experience in itself! 

The Fish In Restaurant is open from 19:00 to 23:00, except 
Mondays (closed). 

For more information, please call +962 3 209 0888 or dial 0 for our 
in-house guests.

January?



Happy hour in 

 Aqua Lounge       
 buy one, get one free

�صالة اأكوا... �أجو�ء من �لفرح

Aqua Lounge… Skies of Joy
�صاركونا �أف�صل �لعرو�ض يف �لعقبة! ميكنكم �ل�صتمتاع بتذوق �مل�رشوبات �لكحولية و�لكوكتيالت �لطازجة ومتتعو� بخ�صم50٪ على جميع �لكوكتيالت يومياً يف �صالة 

�أكو� لهذ� �ملو�صم. نوؤكد لكم �أنه باإن�صمامكم �إلينا �صيتح�صن مز�جكم و�صتتمتعون ب�صهرة جميلة. 

Take part in the best happy hour in Aqaba whilst sampling our freshly prepared aperitifs and cocktails.
Enjoy 50% off all cocktails daily at The Aqua Lounge this season.

We guarantee that this will put you in the right mood for the rest of your evening. 

تفتح �صالة �أكو� �أبو�بها من �ل�صاعة ٩:00 وحتى 12:00 منت�صف �لليل. �أوقات �لعرو�ض �ملميزة: من �ل�صاعة 1٨:٣٠ وحتى ٢٠:٣٠.

The Aqua Lounge is open from 9:00 to 12:00 midnight. Happy Hour from 18:30 to 20:30. 

متتعو� ب�ساعات �لعرو�ض �ملميزة يف �سالة �أكو�

��سرتو� و�حدة، و�ح�سلو� على �لثانية جماناً   



Black Pearl 
 is turning into
   a Sports Bar

�ن�صمو� �إلينا على �صاطئ �لبالك بريل لت�صجيع فريقكم �لريا�صي �ملف�صل لهذ� �ملو�صم. ومبوقعه على �صاطئ �لبحر �لأحمر، فاإن بار 

�لبالك بريل هو �لوجهة �ملثالية للتمتع بتناول �مل�رشوبات �لباردة مع �أ�صدقائكم يف جو مليئ باحليوية و�لن�صاط على �صاطئ �لعقبة.

Join the crowd at the Black Pearl to cheer for your favourite sports team this season. Located on the hotel beach, 
The Black Pearl is your ideal venue to enjoy a cold drink with your friends in an energetic atmosphere right at the 

shore of Aqaba. 

�أجو�ء ريا�صية يف بار �لبالك بريل



The Right Choice!

Your Heart Knows You Made

ليوم ل مثيل له!

The Right Choice!

Your Heart Knows You Made

ليوم ل مثيل له!


