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Discover the new
 Moet & Chandon during 

sunset at Sumerian.
For reservations, please call 

+962 (0)5 3568888.
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  www.kempinski.com/deadsea

Book one of the special o�ers 
available on our website and 

treat yourself to a remarkable stay
 

For more information, please visit 
www.kempinski.com/deadsea
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With five unique indoor and 
outdoor locations and 

multi-functional venues, our hotel 
is the perfect place for your 

Wedding Day.
For more information, please call 

+962 (0)6 5003535.

 ROƒc GP º©£e ºcó©j

.Iõ«‡h IójóL ájƒ«°SG áHôéàH

⋲∏Y ∫É°üJE’G ⋲Lôj ,õéë∏d

.+٣٥٦٨٨٨٨ ٥(٠) ٩٦٢

The Codes Restaurant
promises you a new 

Pan-Asian experience. 
For reservation, please
call +962 (0)5 3568888. F

KempinskiHotelIshtar @kempinskiishtar kempinskiishtar
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Visit 
The Ishtar Spa by Resense 

for an exciting 
& rewarding season.

For more information,
please call +962 (0)5 3568888.



It is with great pleasure that I share with you our new newsletter concept, which is dedicated to promoting plentiful activities at 
Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea on one side and Kempinski Hotel Aqaba Red Sea on the other. From the Dead Sea to the Red 
Sea, indulge yourself in exquisite flavours, unique events and unforgettable moments.

This season, our talented team has put together an exciting programme to make every visit to the Dead Sea spectacular. Exceptional 
entertainment, culinary treats and much more await you at the hotel.

On behalf of my entire team, I look forward to welcoming you and your friends to “The Place to Be”, where you can experience real 
European luxury at the lowest point on Earth.

Sébastian Mariette
Cluster General Manager 

اإنه ملن دواعي �رشورنا اأن ن�شارككم ت�شورنا لن�رشتنا اجلديدة والتي تتمحور حول ترويج الأن�شطة املتنوعة يف فندق 

كمبين�شكي ع�شتار البحر امليت، وفندق كمبين�شكي العقبة البحر الأحمر. من البحر امليت اإىل البحر الأحمر، متعوا 

اأنف�شكم بنكهات غنية �شمن ن�شاطات فريدة وحلظات ل تن�شى.

ويف هذا املو�شم اجلديد، اأعد فريقنا املميز برناجماً غنياً و�شّيقاً �شيجعل من زيارتكم للبحر امليت جتربة مذهلة، حيث 

تنتظركم فعاليات ترفيهية ا�شتثنائية، واأطباق �شهية وغريها الكثري. 

وبالنيابة عن فريقي، اأت�شوق للرتحيب بكم، وباأ�شدقائكم يف وجهتكم املف�شلة، حيث ميكنكم عي�ش جتربة اأوروبية 

فاخرة يف اأخف�ش بقعة على �شطح الأر�ش.

�شيبا�شتيان مارييت

املديرالعام الإقليمي لفنادق كمبين�شكي

مهند خلف، املدير اجلديد لق�شم الطعام وال�رشاب.

يعد مهند خلف، وهو كندي اجلن�شية اإ�شافة جديدة للفندق، فهو ميلك دراية وا�شعة يف جمال الطعام وال�رشاب. ومع خربته 

املكت�شبة يف ١٦ عاماً من العمل يف خمتلف الأماكن يف الأردن، فاإن روح و�شغف مهند للعمل �شت�شكل اإ�شافة فعالة للفندق، 

لنتـطور معــاً نحو الأف�شل.

Muhannad Khalaf, our new Director of Food & Beverage.
Muhannad is a talented Jordanian/Canadian who holds 16 years of experience gained from working in 
different well-known properties in Jordan, Muhannad's drive and passion will be an invaluable addition to 
the hotel, moving from good to best.

حممد الأ�شمر، نائب رئي�ش الطباخني التنفيذي اجلديد. 

حممد ميلك اأكرث من ١٣ عاماً من اخلربة يف جمال ال�شيافة يف فندق كمبين�شكي ع�شتار البحر امليت. وله خربة وا�شعة يف جمال 

الطهي يف عدد من فنادق اخلم�ش جنوم واملطاعم مثل موفنبيك تالباي العقبة و منتجع و�شبا ماريوت البحر امليت وادي الأردن.  

 

Mohammed Alasmar, our new Executive Sous Chef.  
Mohammed brings more than 13 years of experience in the hospitality industry to Kempinski Hotel Ishtar 
Dead Sea. He has earned his culinary experience at a number of five-star hotels and restaurants such as 
Movenpick Talabay Aqaba and Jordan Valley Marriott Resort & Spa Dead Sea.   

اإجتمع مع فريقنا اجلديد

MEET THE  New TEAM.

Dear Guests ،شيوفنا الأعزاء�



Book via 

  Kempinski.com/deadsea
ودللوا اأنف�شكم باإقامة رائعة!

احجزوا عن طريق

احجزوا اأحد عرو�شنا اخلا�شة واملتوفرة على موقعنا على الإنرتنت، وا�شتعدوا لتجربة مفهوم جديد من الفخامة. �شواء كنتم تبحثون عن اإقامة هادئة 

ومريحة يف اإحدى غرفنا اأو اأجنحتنا، اأو ال�شتمتاع مب�شاج ل ين�شى يف منتجع ع�شتار ال�شحي من ري�شين�ش، اأو التلذذ بتناول وجبة غداء اأو ع�شاء ا�شتثنائي يف 

اأحد مطاعمنا املطلة على البحر امليت اخلالب، �شوف جتدون ما تبحثون عنه لق�شاء اأف�شل رحلة يف البحر امليت.

.kempinski.com/deadsea  لالطالع على خمتلف العرو�ش، يرجى القيام بزيارة ق�شم عرو�شنا اخلا�شة على موقعنا الإلكرتوين

Book one of the special offers available on our website and get ready to experience a new meaning of luxury. Whether you long for 
a relaxing stay in one of our rooms or suites, an unforgettable massage at the Ishtar Spa by Resense or a sumptuous lunch or dinner 
in one of our restaurants overlooking the mystic Dead Sea, our special offers have everything you look for to make the most of your 
visit to the Dead Sea. 

To discover our various accommodation offers, please visit our special offers section at kempinski.com/deadsea. 

& pamper yourself! 



TREAT YOURSELF 
 TO A  Happy Eid

احتفالت عيد الأ�شحى املبارك

خالل عيد الأ�شحى املبارك، متتع يف النكهات الغنية يف كي�ش ترا�ش مع ع�شاء ال�شواء ال�رشقي بال�شافة اىل التمتع مبنظر جميل للبحر امليت، خالل حفل ال�شواء يف 

اأيام العيد �شوف يوجد بث مبا�رش لعر�ش مميز للراق�شة ال�رشقية مريانا. 

During Eid Al Adha, indulge in rich flavours at The Kish Terrace with our lavish oriental BBQ dinner. Complemented by the beautiful view of 
the Dead sea, our Eid BBQ will also be featuring a live performance by our belly dancer Mariana and her entertaining show. 

 
تكلفة بوفيه الع�شاء ٣9++ ديناراأردين لل�شخ�ش. يح�شل �شيوفنا ال�شغار دون �شن ١2 على ن�شف ال�شعر، اأما تكلفة الدخول لالأطفال دون ٦ �شنوات فهي جماناً.

BBQ dinner is from 20:00 - 23:00 for JOD 39++ per person.
Junior guests twelve years and younger dine at half price.Kids under six dine with our compliments.

We recommend that you make a reservation, owing to popular demand during this period.

للحجز، يرجى الت�شال على ٣٥٦٨٨٨٨ ٥)٠( ٩٦٢+ او اطلب الرقم )0( ليتم حتويلكم مل�شوؤول اخلدمة. ين�شح باحلجز م�شبقاً.

For reservations, please call +962 (0)5 3568888 or dial “0” to be connected to our butler service. 
We recommend that you make a reservation, owing to popular demand during this period.

Eid Adha Mubarak



ا�شتعدوا حل�شور اأف�شل العرو�ش الرتفيهية املبا�رشة يف البحر امليت لهذا املو�شم، حيث ميكنكم ق�شاء وقت ممتع على بركة 

�شباحة انفينيتي ال�شهرية مع الدي جي تيفاين والتمتع باإطاللة البحر امليت اجلميلة، اأو الإنغما�ش يف روح الإيقاعات املو�شيقية 

الكال�شيكية لفرقة تريو على �رشفة �شومرييان بار اأثناء احت�شائكم الكوكتيل املف�شل لديكم. هذا بالإ�شافة اإىل عرو�ش راق�شتنا 

ال�رشقية ماريانا، والتي �شتعود بكم يف الزمن اإىل الوراء يف ليلة من األف ليلة.

 Get ready for the best live entertainment at the Dead Sea this season, chill by our iconic infinity pool with our
 DJ Tiffany while enjoying the beautiful view of the Dead Sea, or indulge in the classical tunes of our gifted

 resident musicians Trio band at The Sumerian Terrace while sipping at your favourite cocktail. Travel back in
 time with our belly dancer Mariana, who will transform your night into one thousand and one nights.

Live Entertainment
 at the shore 
  of the Dead Sea.

متعة الرتفيه 

يف البحر امليت



45 mins/Price 70 JOD
التقليديــة،  العــالج  حمــاور  علــى  اجلل�شــة  هــذه  تعتمــد 

واأ�شــفل  اجل�شــم  مــن  العلــوي  اجلــزء  علــى  تركــز  حيــث 

ــة  ــة عالجي ــم جل�ش ــدم لك ــعى لأن نق ــن ن�ش ــني. فنح القدم

مــع  لعقلكــم،  الداخلــي  والتناغــم  توازنكــم  لإ�شــتعادة 

جل�شــة تدليــك مرتفــة لأقدامكــم لتخفــف مــن ال�شــعور 

التــام. ال�شــرتخاء  ومتنحكــم  بالإجهــاد 

Focussing on the top and toe, this massage is based 
on traditional healing systems. We strive to restore 
balance and inner harmony to the mind along with 
a luxurious foot massage to bring total relaxation 
and relief from stress.  

ــاً  ــه يومي ــش اأبواب ــن ري�شين� ــي م ــتار ال�شح ــع ع�ش ــح منتج يفت

مــن ال�شــاعة ١0:00 وحتــى ال�شــاعة 22:00. للحجــز، الرجــاء 

الرقــم  علــى  ال�شــتقبال  خدمــة  مكتــب  علــى  الت�شــال 

.٦٨14/٦٨1٣ الفرعــي 

The Ishtar Spa by Resense opens every day from 10:00 to 
22:00. For reservations, please contact our spa concierge 
on ext. 6813/6814.

4٥ دقيقة / ب�شعر 70 دينار اأردين

جل�سة امل�ساج  
من الراأ�ش حتى القدمني



“I do” JUST SAY 

leave the 
 rest to us.&   اأقبلي بالعري�س

ودعي الباقي لنا!   

متتعوا بحفالت زفاف ا�شتثنائية من  خالل الختيار بني خم�شة مواقع داخلية وخارجية خالبة اإ�شافة اإىل القاعات متعددة ال�شتعمالت لتلبية جميع 

احتياجاتك، جاعالً فندق كمبين�شكي البحر امليت املكان الأف�شل والأن�شب لالحتفال بيومك املميز. فنحن على ا�شتعداد تام لتحقيق اأحالمك لت�شبح 

حقيقة. قوموا بعقد حفالت الزفاف بالقرب من ال�شاطىء الرائع اأو يف حديقة الليمون واجعلوه اليوم املميز الذي ت�شتحقونه.

�شنقوم باإدارة حفل زفافكم بكل م�شوؤولية وفخر حتى اأدق التفا�شيل، لنجعله يوماً ل ين�شى لكم، ولأحبتكم ولأ�شدقائكم. 

With five unique indoor and outdoor locations and multifunctional venues, Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea is the perfect place 
for your special day. We are eager and ready to make your dreams come true. Hold your wonderful wedding by the magnificent 
shore or at the Lemon Garden and make it the special day you deserve.

We will manage your wedding down to the last detail and proudly host a day you and your loved ones will never forget.

للحجز، الرجاء الت�شال على ٥٠٠٣٥٣٥ ٦)٠( ٩٦٢+، اأو اإر�شال ر�شالة اإلكرتونية اإىل: 

For reservations, please call +962 (0)6 5003535 or email us at: weddings.ishtar@kempinski.com



متتعوا بنكهات م�رشوب 

مويت �شاندون   

على �رشفة �شومرييان     

 انغم�شوا مع النكهات املختارة من �شامبانيا مويت و�شاندون عند 

الغروب يف �شومرييان بار.

ا�شتمتعوا مب�شاهدة منظر الغروب ال�شاحر بينما ترت�شفون �رشاب 

مويت �شاندون الفوارة الفاخرة، اإىل جانب �شماع املو�شيقى الهادئة 

لتكتمل جودة امل�شهد اخلالب. 

يرحب بكم �شومرييان بار يف �رشفته يومياً اإىل ال�شاعة ١:00 �شباحاً.

�شعر زجاجة مويت و�شاندون املثلجة 99++ دينار اأردين.  

Indulge in the exquisite flavour of Moët Ice by Moët & 
Chandon at sunset at Sumerian.

Experience an unforgettable sunset while sipping 
the sophisticated bubbles of Moët & Chandon. 
Complemented by relaxing lounge music, the Sumerian 
Terrace welcomes you daily until 1:00.

A Moët & Chandon bottle is only JOD 99++.

Moët & Chandon 
at Sumerian Terrace





Pan-Asia
 at The  Codes Restaurant

اكت�شفوا النكهات الآ�شيوية الأ�شلية ب�شحبة ال�شيف �شيفا املوهوبة يف مطعم ذا كودز. 

انطلقوا يف رحلة طعام �شهية لتجربة النكهات الغنية واللذيذة املطهوة باأف�شل املكونات، ومتعوا اأنظاركم باأجمل اإطاللة على البحر امليت اخلالب.

Explore the authentic tastes and aromas of Pan-Asia with our talented Chef Siva at The Codes Restaurant. Take a journey of rich 
and tantalising flavours through authentic traditional recipes while delighting your sight with the best views of the Dead Sea.

    متتعوا باألذ الأطباق 

الآ�شيوية 
       يف مطعم ذا كودز

Have you tried our new Sushi  menu?
هل قمتم بتجربة قائمة اأطباق ال�شو�شي اخلا�شة بنا؟

اإن كنتم من حمبي ال�شو�شي، فاأنتم على و�شك جتربة األذ النكهات مع ال�شيف ويلي. حيث انعك�ش حب و�شغف ال�شيف ويلي للطهي على قائمة اأطباق 

ال�شو�شي اجلديدة واملقدمة يف مطعم ذا كودز.  كما جتعل خربته الكبرية يف الأ�شماك والأطعمة البحرية املمزوجة مبهاراته واإبداعاته منه فناناً حقيقياً.

If you are a sushi lover, you are about to experience the best gastronomic flavours ever with Chef Willy, who will be preparing for 
you the most delicious sushi, rolls, nigiri and sashimi at the Dead Sea.  

يعدكم مطعم ذا كودز بتجربة اآ�شيوية جديدة ومميزة. للحجز، يرجى الت�شال على ٣٥٦٨٨٨٨ ٥)٠( ٩٦٢+. 

The Codes Restaurant promisses you a new Pan-Asian experience. For more information, please call +962 (0)5 3568888.

The spirit of



ح�رش نف�شك اإىل اأفخم جتربة �شبا من ع�شتار �شبا من ري�شين�ش.

حيث ميكنك ق�شاء يوم كامل اأو ق�شاء ليلة اأوليلتني، حيث �شتت�شمن اإح�شارك من املنزل ب�شيارتنا الفخمة بالإ�شافة للم�شاجات املختلفة اإىل جانب 

الأغذية وامل�رشوبات ال�شحية لتكمل هذه التجربة الفريدة يف ع�شتار �شبا من ري�شين�ش.

Open your mind, body and spirit to the most luxurious Spa experience for a Full day, One night or for two nights starting 
with a luxury car pick up from your home, Spa treatments and healthy food to complete a most heavenly Spa journey at 

The Ishtar Spa by Resense.

ان�شموا الينا يف منتجع ع�شتار ال�شحي من ري�شين�ش لتدليل انف�شكم هذا املو�شم. للمزيد من املعلومات الرجاء الت�شال على  ٣٥٦٨٨٨٨ ٥)٠( ٩٦٢+.

Visit The Ishtar Spa by Resense for an exciting and rewarding Season. For more information, please call +962 (0)5 3568888.

From 
رحلة فاخرة من الإ�شتجمام

Home to
    Heaven



جل�شة م�شاج بوا�شطة الأحجار ال�شاخنة هو 

بال�شبط ما اأنتم بحاجة اإليه لال�شرتخاء التام. 

احجزوا  موعدكم اليوم!

An amazing hot stone massage 
is exactly what you need to fully 
relax.
Book your appointment today!

Feeling Tired?
       Get the ultimate relaxation

Regenerate your skin
Kempinski The Spa offers you 45 min. of selected autumn 
detoxifying treatments, which include flame scrub or autumn 
grape wrap for a perfect winter glow. Enhance your experience 
with a complimentary facial.

Price JOD 59++
Don’t miss the chance of getting an additional 15-minute 
tension-relief massage at a special price of JOD 19++. 

90 minutes of Endless Radiance 
Discover youthful beauty at Kempinski The Spa as we offer 
you specialised facials customised for different skin types.
The seasonal facials allow your skin to be rejuvenated and are 
designed to cleanse, hydrate and protect against the effects of a 
modern lifestyle as well as the changing season.

Price JOD 95++
Special gift: Dead Sea Mud Body Lotion.

اأعيدوا احلياة لب�رشتكم 

يقدم لكم  منتجع كمبين�شكي 4٥ دقيقة لإعادة احلياة لب�رشتكم، من خالل 

العالجات اخلريفية املختارة لإزالة ال�شموم وال�شوائب، والتي ت�شمل تنظيف وتق�شري 

الب�رشة للح�شول على توهج مثايل للب�رشة يف ف�شل ال�شتاء. اأكملوا جتربتكم 

بجل�شة تق�شري كاملة للب�رشة.

 

٥٩++ دينار اأردين لل�شخ�ش الواحد

ل ت�شيعوا فر�شة احل�شول على جل�شة تدليك لإزالة التوتر ملدة خم�شة ع�رش دقيقة 

ب�شعر خا�ش ١9++ دينار  اأردين.  

90 دقيقة لتاألق دائم

متتعوا بجل�شة ال�شباب الأبدي والتي يوفرها منتجع كمبين�شكي من خالل جل�شات 

عالجية متخ�ش�شة للوجه جلميع اأنواع الب�رشة. حيث �شت�شاعدكم هذه اجلل�شات 

املو�شمية على جتديد خاليا الب�رشة واحل�شول على ب�رشة �شافية وناعمة ومتجددة، 

فهي م�شممة لتنظيف وترطيب وحماية الب�رشة من تاأثري منط احلياة احلديثة اإ�شافة 

اإىل الف�شول املتغرية.

٩٥ ++ دينار اأردين لل�شخ�ش

هدية خا�شة: كرمي اجل�شم امل�شنوع من طينة البحر امليت .

ات�شعرون بالتعب؟ 
    اح�شلوا على جل�شة 

من ال�شرتخاء املطلقة         

للحجز وللمزيد من املعلومات، يرجى ال�شغط على الرقم الفرعي ٦٨٠٣ اخلا�ش لنزلء الفندق.

For reservation and more information, please dial ext. 6803 (for our in-house guests).



Happy hour in 

 Aqua Lounge       
 buy one, get one free

�سالة اأكوا... اأجواء من الفرح

Aqua Lounge… Skies of Joy
�شاركونا اأف�شل العرو�ش يف العقبة! ميكنكم ال�شتمتاع بتذوق امل�رشوبات الكحولية والكوكتيالت الطازجة ومتتعوا بخ�شم٥٠٪ على جميع الكوكتيالت يومياً يف �شالة 

اأكوا لهذا املو�شم. نوؤكد لكم اأنه باإن�شمامكم اإلينا �شيتح�شن مزاجكم و�شتتمتعون ب�شهرة 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 �شالة اأكوا اأبوابها من ال�شاعة 9:00 وحتى ١2:00 منت�شف الليل. اأوقات العرو�ش املميزة: من ال�شاعة 1٨:٣٠ وحتى ٣0:20.

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

متتعوا ب�صاعات العرو�ض املميزة يف �صالة اأكوا

ً ا�صرتوا واحدة، واح�صلوا على الثانية جمانا   



ان�شموا اإلينا لال�شتمتاع بغروب ال�شم�ش يف ذلك اليوم، ومتتعوا بالعرو�ش الرتفيهية املبا�رشة من الراق�شة يا�شمني وفرقة ن�شاز، 

والذين �شيلهمون عاملكم مع املو�شيقى الرائعة والناب�شة باحلياة. متتعوا بتناول امل�رشوبات اخلا�شة والكوكتيالت ال�شهرية املتوفرة لدينا.

تقدم عرو�ش الرق�ش ال�رشقي والفرقة املو�شيقية يوميا ما عدا اأيام الثالثاء  )للرق�ش ال�رشقي( واأيام الثنني )للفرقة املو�شيقية(، حيث �شيبداأ 

عر�ش الرق�ش ال�رشقي من ال�شاعة ٢٠:1٥ وحتى ٢٠:4٥ من ال�شاعة 2١:٣0 وحتى 22:00 وعر�ش الفرقة املو�شيقية من ال�شاعة ٣0:١9-1٥:4٥/٢٠:٢٠-22:00/2١:٣0-4٥:٢٢

.٢٣:4٥-2٣:00/

Join us every day at the beach to bid farewell to the last beams of sunlight for the day by joining live entertainment by our Belly Dancer, 
Jasmine, and band Nahsaz, who will rock your world with their fantastic and vibrant music! Enjoy our special drinks and our famous 

cocktails. Live Band and Belly Dance performances on daily basis except Tuesdays for Belly Dancer 20:15-20:45 / 21:30-22:00 and
Mondays for The Band 19:30-20:15/20:45-21:30/22:00-20:45/23:00-23:45.

.sales.aqaba@kempinski.com للحجز واملزيد من املعلومات، يرجى الت�شال على ٣٢٠٩٠٨٨٨ )٠( ٩٦٢+ اأو مرا�شلتنا على بريدنا الإلكرتوين

For reservation and more information, please call +962 (0)3 2090888 or email us at sales.aqaba@kempinski.com.

   Stay Tuned for a world of 

 Music & Rebound
ترقبوا لدخول عامل املو�سيقى ال�ساخب



حازت م�شانع كروم زعمط، والتي تعمل منذ 1٨ عاماً، على جوائز دولية 

جعلت من الأردن حجر الزاوية الواعد لزراعة الكروم يف منطقة ال�رشق 

الأو�شط، واإعادة عمل مل يكن متواجداً يف املنطقة ملدة 1،٥٠٠ �شنة.

وكنبيذ بورجوندي، يعد النبيذ الأبي�ش نبيذاً فخماً، وهو �رشاب مثايل 

مع اأطباق اللحوم احلمراء. كما يتميز النبيذ الأحمر بالرقي والفخامة 

والبذخ. وكالهما يحمالن طعماً ا�شتثنائياً. 

وتتوفر لدينا هناك قائمة طويلة من نبيذ �شانت جورج من خمتلف 

اخلمور املعتقة يف جميع مطاعمنا وبارات الفندق، كما ميكنكم 

احل�شول عليها عرب خدمة الغرف. يرجى �شوؤال النادل عن اأف�شل 

اأنواع النبيذ املنا�شبة لوجباتكم اخلا�شة.

Zumot Wineries, now in its 18th year of operation, has been 
bestowed with International accolades recognising Jordan 
as a promising viticulture cornerstone in the Middle East, 
restoring a practice that has not existed in the region for 
1,500 years.

The white wines are graceful, like the wines of Burgundy, 
and ideal with a plate of red meat. The red wines are 
sumptuous, lavish and elegant. Both are phenomenal.

A long list of Saint George wines from various vintages is 
available in all our restaurants and bars, as well as through 
room service. Please ask your waiter to recommend a wine 
that best complements your meal.

Saint George
Wines

Our Special Local Flavour

نبيذ �شانت جورج 

نكهتنا املحلية اخلا�شة  



the Right Choice!

Your Heart Knows You Made

ليوم ل مثيل له!

اأتبحثون عن مكان فريد من نوعه ل�شت�شافة واإقامة حفالتكم اخلا�شة؟ نعدكم بذلك يف فندق كمبين�شكي العقبة البحر الأحمر، حيث �شتجدون اأكرث الأماكن والقاعات 

التي تنا�شب رغباتكم واحتياجاتكم، �شواء كنتم تودون اإقامة حفل زفاف يف الهواء الطلق مطل على البحر اأو داخل قاعة حفالتنا امل�شممة ب�شكل مميز و�شاحر. 

�شوف نقوم بتنظيم حفل زفافكم حتى اأدق التفا�شيل، لن�شت�شيفكم واأحبائكم بكل فخر يف ليلة ل تن�شى من العمر.

Looking for a unique place to host your special event? At Kempinski Hotel Aqaba Red Sea, you will find the most 
convenient places and venues, either for an outdoor wedding overlooking the sea or in our uniquely designed ballroom.

We manage your wedding down to the last detail, and proudly host a day you and your loved ones will never forget.

.sales.aqaba@kempinski.com للحجز واملزيد من املعلومات، يرجى الت�شال على ٣٢٠٩٠٨٨٨ )٠( ٩٦٢+ اأو مرا�شلتنا على بريدنا الإلكرتوين

For reservation and more information, please call +962 (0)3 2090888 or email us at sales.aqaba@kempinski.com.



BBQ Night

ان�شموا اإلينا يف عطلة نهاية الأ�شبوع يف مطعم ذا ووك لالإ�شتمتاع بروح ال�رشق! وما هو اأف�شل من اإطاللة رائعة لغروب ال�شم�ش وحفل �شواء �شهي، 

يتبعه عر�ش ترفهي متميز للراق�شة ال�رشقية يا�شمني والفرقة املو�شيقية ن�شاز. 

Every weekend, The Walk Restaurant will be filled up with Oriental spirit! And what could sound better than a sunset dip and 
a live juicy BBQ, followed by an outstanding performance from our talented Belly Dancer Jasmine and Nashaz band.

للحجز، يرجى الت�شال على ٣٢٠٩٠٨٨٨ )٠( ٩٦٢+ او اطلب الرقم )0( ليتم حتويلكم مل�شوؤول اخلدمة. ين�شح باحلجز م�شبقاً.   

For reservations, please call +962 (0)3 2090888 or dial “0” to be connected to our butler service. 
We recommend that you make a reservation, owing to popular demand during this period.

The Walk

BBQ by The Beach with Live Entertainment
حفالت ال�شواء على ال�شاطئ مع املو�شيقى والرق�ش ال�رشقي

ليايل حفل ال�شواء

يف مطعم ذا ووك  



Black Pearl 
 is turning into
   a Sports Bar

ان�شموا اإلينا على �شاطئ البالك بريل لت�شجيع فريقكم الريا�شي املف�شل لهذا املو�شم. ومبوقعه على �شاطئ البحر الأحمر، فاإن بار 

البالك بريل هو الوجهة املثالية للتمتع بتناول امل�رشوبات الباردة مع اأ�شدقائكم يف جو مليئ باحليوية والن�شاط على �شاطئ العقبة.

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. 

اأجواء ريا�شية يف بار البالك بريل



متتعوا بروح عيد الأ�شحى املبارك بالإن�شمام اإلينا يف حفل ع�شاء مميز من الأطباق امل�شوية على ال�شاطئ والإ�شتمتاع باملناظر اخلالبة خلليج العقبة. حيث �شنقدم 

لكم اأنواعاً خمتلفة من الأطباق العربية امل�شوية، وكباب ال�شاأن، والكفتة، و�شي�ش الطاووق، وغريها. كما وميكنكم متابعة عر�ش الراق�شة يا�شمني وفرقة ن�شاز.

عرو�ش الرتفيه املبا�رشة من ال�شاعة ١9:٣0 وحتى ٢٣:4٥ خالل اأيام العيد، �شعر التذكرة:  ٢٨++ دينار اأردين لل�شخ�ش الواحد.

يح�شل �شيوفنا ال�شغار دون �شن ١2 على ن�شف ال�شعر، اأما تكلفة الدخول لالأطفال دون ٦ �شنوات فهي جماناً.

Feel the spirit of Eid Al Adha by joining us for a special BBQ dinner at the beach. A mixed Arabian grill, lamb kebab, kofta and chicken 
shish tawool await you while you enjoy magnificent views of the Aqaba gulf with our Belly Dancer Jasmine and Nashaz band!

Live entertainment available from 19:30 to 23:45 during Eid days for JOD 28++ per person.
Junior guests 12 years and younger dine at half price. Kids under six dine with our compliments.

للحجز، يرجى الت�شال على ٣٢٠٩٠٨٨٨ )٠( ٩٦٢+ او اطلب الرقم )0( ليتم حتويلكم مل�شوؤول اخلدمة. ين�شح باحلجز م�شبقاً.   

For reservations, please call +962 (0)3 2090888 or dial “0” to be connected to our Butler service. 
We recommend that you make a reservation, owing to popular demand during this period.

Eid Al Adha  
BBQ by The Beach
حفل �شواء عيد الأ�شحى املبارك على ال�شاطئ



مطعم في�ش اإن... الكركند الطازج مبا�رشة من البحر اإىل مائدتكم

متتعوا بتناول الطعام  يف الهواء الطلق يف مطعم في�ش اإن املطل على البحر الأحمر اخلالب، وتلذذوا باأطباق الكركند ال�شهية.

حيث �شيتم طهوه ح�شب رغبتكم، حيث ميكنكم تناوله م�شوياً على الفحم اأو مطهياً بالفرن.

The Fish In… Fresh lobster directly from the  sea to your table
Enjoy the al fresco dining at The Fish In Restaurant overlooking the magnificent Red Sea and indulge your palate with delicate lobster.

Lobster is cooked as per your liking, grilled from the BBQ or baked in the oven.

يفتح مطعم في�ش اإن يومياً ما عدا يوم الإثنني من ال�شاعة ١9:00 وحتى 00:2٣. 

للمزيد من املعلومات، يرجى الت�شال على ٠٨٨٨ ٢٠٩ ٣)٠(٩٦٢+ اأو ال�شغط على )٠( خلدمة النزلء.

The Fish In Restaurant is open daily from 19:00 to 23:00, except Mondays. 
For more information, please call +962(0)3 209 0888 or dial "0" (for our in-house guests) . 

اأطباق الكركند الطازج يف مطعم في�ش اإن

Fresh Lobster for

Lobster Lovers      
at The Fish In
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Hold your Wonderful 
 W edding by the magnificent 

shore of the Red Sea.
For reservation and more 

information, please call 
+962 (0)3 209 0888.
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Treat your self this season with 
our special promotion at 

Kempinski The Spa. 
For reservation and more 

information, please call 
+962 (0)3 209 0888.
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The Walk BBQ night at 
weekends with the belly dancer 

Jasmine and Nashaz band on the 
beach. For reservation, please call 

+962 (0)3 209 0888.
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Fresh lobster directly from the 
sea to your table at The Fish In 
restaurant. For reservation and 
more information, please call 

+962 (0)3 209 0888. F

KempinskiHotelAqaba @kempinskiaqaba kempinskiaqaba



اإنه ملن دواعي �رشوري اأن اأنقل لكم خرب تعييني كمدير عام لفندق كمبين�شكي العقبة البحر الأحمر بالإ�شافة اإىل فندق 

كمبين�شكي ع�شتار البحر امليت. واأنا �شعيد للغاية بتمديد فرتة اإقامتي يف الأردن، من اأجل هذا املكان اجلميل يف مدينة 

العقبة املائية.

وكجزء من مهمتنا يف فندق كمبين�شكي العقبة البحر الأحمر، �شن�شيف روح جديدة للفندق، بدءاً من فريق عمل ن�شيط وفعال، 

والذي �شرياأ�شه مدير الفندق اجلديد، ال�شيد اأوليفر كور�شيد، و�شولً ملختلف الأن�شطة ال�شيقة التي �شنقوم بتنظيمها لنجعل من 

زيارتكم للعقبة اأكرث متعة.

وحتتوي  هذه الن�رشة على بع�ٍش من عرو�شنا املمتعة يف مطاعمنا، و�شالتنا، ومنتجعنا اخلا�ش، والتي �شت�شيف وقتاً جميالً 

لإقامتكم يف الفندق.

وبالنيابة عن فريقي، اأت�شوق للرتحيب بكم وباأ�شدقائكم يف �شاحل العقبة اللوؤلوؤي، يف فندق كمبين�شكي العقبة البحر الأحمر.

�شيبا�شتيان مارييت

املدير العام الإقليمي لفنادق كمبين�شكي

اأوليفر كور�شيدن مدير الفندق اجلديد 

ين�شم اأوليفر اإلينا حممالً باأكرث من ٢٥ عاماً من اخلربة املهنية جمال اإدارة الفنادق اخلم�شة جنوم الفاخرة، كفنادق اإنرتكونتيننتال 

وفندق ريتز كارلتون بالإ�شافة اإىل فنادق كمبين�شكي قدمياً. وميلك اأوليفر �شجالً مت�شاعداً من الإجنازات، مبا يف ذلك اإدارة العمليات 

الفندقية وادارة املطاعم وال�رشاب، واإ�شفاء اجلودة العالية يف معايري اخلدمة واملحافظة عليها، اإىل جانب قيادة وتطوير روح الفريق.

New Hotel Manager onboard
Oliver joins with a wealth of over 25 years of professional experience within International and recognised 
five-star luxury hotels, such as IHG, Ritz-Carlton and, earlier, with Kempinski Hotels. A global hotelier 
with a progressive record of achievements, including managing large-scale hotel operations, the opening and 
repositioning of F&B outlets, setting and maintaining high quality of service standards, and leading and 
developing teams.

اإ�شماعيل اأغواين، مدير اإدارة الغرف اجلديد

اإ�شماعيل يعود اإىل العقبة مع خربة وا�شعة، حيث �شيتوىل اإدارة ق�شم الغرف. ان�شم ا�شماعيل اإىل �رشكة كمبين�شكي 

يف عام 200٦، وعمل يف البحر امليت، عجمان، الدوحة، جيبوتي وغريها الكثري.

Ismail Aghawani, Our New Director of Rooms
Ismail returns to Aqaba with a wealth of experience where he will lead the Rooms Division Department. 
Joined Kempinski in 2006, Ismail worked in various Kempinski hotels in Dead Sea, Ajman, Doha, Djibouti 
and many more.

خالد اأبو غزالة، ال�شيف التنفيذي اجلديد 

يتمتع خالد ب 20 عاماً من اخلربة يف جمال ال�شيافة التي �شيعك�شها يف فندق كمبين�شكي العقبة البحر الأحمر. حيث اكت�شبها 

يف العديد من الفنادق واملطاعم من فئة اخلم�ش جنوم الفاخرة مثل فندق كمبين�شكي ع�شتار البحر امليت.

Khalid Abu Ghazaleh, Our New Executive Chef
Khalid brings 20 years of experience in the hospitality industry to Kempinski Hotel Aqaba Red Sea. He has 
earned his culinary experience at a number of five-star deluxe hotels and restaurants such as Kempinski Hotel 
Ishtar Dead Sea.

تعرفوا على اأع�شاء فريقنا اجلدد

MEET THE 

 New TEAM.

Dear Guests ،شيوفنا الأعزاء�

I am more than delighted to share with you my recent appointment as the Cluster General Manager of Kempinski Hotel Aqaba Red Sea in addition to 
Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea. It is an absolutely great pleasure for me to extend my stay in Jordan and, this time, to manage a beautiful property in the 
aquatic city of Aqaba. 

As part of my mission at Kempinski Hotel Aqaba Red Sea, we are going to bring a new spirit to the hotel, from the energetic team, which will be headed by 
our new Hotel Manager, Mr. Oliver Kurscheid, to the exciting activities we are going to put in place to make your visit to Aqaba more enjoyable. 

This newsletter has some of our interesting promotions happening in our restaurants, lounge and spa, which will add a joyful time to your stay at our hotel.

On behalf of my entire team, I look forward to welcoming you and your friends to the pearl of Aqaba, Kempinski Hotel Aqaba Red Sea. 

Sébastien Mariette
Cluster General Manager 




