




Welcome to Kempinski Hotel & Residences  
Palm Jumeirah’s Ramadan experience.  

We invite you to enjoy the iconic tradition of Iftar and Suhoor  
at Majlis Fawanees complemented by live Oud performances. 

Fragrant shisha, six private spaces and an enthralling setting  
for a distinctive gastronomic experience at the impeccably 

decorated and elegantly furnished Majlis Fawanees.

أهالً بك يف فندق كمبينسكي وريزيدنسز نخلة جمريا 
لتعيش جتربة رمضانية مميزة.

ندعوك لالستمتاع بتقاليد رائعة حول موائد اإلفطار والسحور 
يف جملس فوانيس وسط أجواء فخمة، 

ذات ديكورات راقية حتلو مع معزوفات حية من آلة العود 
الشرقي ونكهات األرجيلة وست مناطق خاصة.



Majlis Fawanees
Offering incredible views of Dubai’s glittering skyline and the glistening 
waters of the Arabian Gulf, Majlis Fawanees provides the ideal atmosphere 
for Ramadan. 

With delectable offerings and the aromas of different types of shisha,  
the venue is the perfect option for both family and corporate gatherings.

جملس فوانيس
يوفر جملس فوانيس إطالالت مذهلة على أفق دبي املتألق ومياه اخلليج املتأللئة، 

ويوفر أجواًء مثالية خالل أمسيات شهر رمضان.

مع املأكوالت واملشروبات اللذيذة والرائحة العطرية لنكهات األرجيلة، يعترب هذا املكان 
اخليار األمثل للجلسات العائلية وجتمعات أفراد الشركات.



Iftar at Kempinski Palm
Savour a sumptuous iftar buffet with a selection of authentic and traditional 
Arabic food, Shisha and live entertainment, complemented by distinguished 
Kempinski hospitality and warmth during Ramadan.

Whether for corporate iftars, intimate family gatherings or an evening enjoyed 
with friends, Majlis Fawanees provides the very best in Ramadan cuisine.

Daily iftar from Sunset to 21:00
AED 205 per person
AED 155 per person for groups of 10 or more
AED 99 per child between the age of 6 and 12 

Private Majlis: Minimum of 4 guests per Majlis 
at a minimum charge of AED 130 per person

Dress Code: Smart Casual

For reservations, call +971 4 444 2501 or email fb.thepalm@kempinski.com

موائد إفطار يف كمبينسكي نخلة جمريا
مع بوفيه إفطار فاخر وتشكيلة فاخرة من املأكوالت العربية التقليدية مبذاقاتها 
األصيلة ونكهات األرجيلة والرتفيه احلي، ميكنك أن تتوقع ما يخطر يف بالك من كرم 

الضيافة ودفء الرتحيب الذي تتميز به عالمة كمبينسكي خالل شهر رمضان.

سواء تود االستمتاع مبوائد إفطار رمضانية للشركات أو بجلسات عائلية يف أجواء تنبض 
باحملبة أو قضاء أمسية رائعة برفقة األصدقاء، جملس فوانيس يقدم لك أفضل 

اخليارات من املأكوالت الرمضانية.

 اإلفطار يوميًا من مغيب الشمس إىل الساعة 9 مساًء
205 دراهم للشخص 

155 درهم للشخص بالنسبة للمجموعات من 10 أشخاص أو أكرث 
99 درهم لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم من 6 إىل 12 عامًا

 اجمللس اخلاص: 4 أشخاص كحد أدنى لكل جملس
مقابل 130 درهم للشخص كحد أدنى 

قواعد اللباس: أنيق غري رسمي

fb.thepalm@kempinski.com للحجز، اتصل على 2501 444 4 971+ أو راسلنا عرب



Suhoor at Kempinski Palm
Join us at Majlis Fawanees for an unforgettable suhoor experience. 
Relish a traditional à la carte suhoor menu with live entertainment 
and a variety of shisha flavours to choose from, which will offer  
you a truly inspiring experience for all senses.

From 22:00 until 2:00

Minimum of 4 guests per Majlis 
at a minimum charge of AED 130 per person

Shisha from Sunset to 2:00
Dress Code: Smart Casual

For reservations, call +971 4 444 2501 
or email fb.thepalm@kempinski.com

موائد سحور يف كمبينسكي نخلة جمريا
ذ مبا  انضم إلينا يف جملس فوانيس لالستمتاع بتجربة سحور ال تُنسى. تلذَّ

تشتهيه من قائمة مأكوالت السحور التقليدية مع الرتفيه احلي والعديد من 
نكهات األرجيلة املميزة، وِعش جتربة رمضانية تُلهم جميع أحاسيسك بالفعل.

من الساعة 10 مساًء إىل الساعة 2 بعد منتصف الليل

4 أشخاص كحد أدنى لكل جملس مقابل 130 درهم للشخص كحد أدنى 

 الشيشة من مغيب الشمس
إىل الساعة 2 بعد منتصف الليل
قواعد اللباس: أنيق غري رسمي

 للحجز، اتصل على 2501 444 4 971+
fb.thepalm@kempinski.com أو راسلنا عرب



Step into a world of pure 
relaxation at Cinq Mondes Spa
Book a traditional Oriental massage treatment for AED 379.

A calming and relaxing massage with hot oil that will relax and rejuvenate your body, 
relieve your day-to-day stress and pamper you to some well-deserved indulgence. 

The expert hands of the massage therapist will work on tender knots and tensions  
to eliminate toxins and muscle pains while promoting a state of pure wellness.

You can also enjoy the following benefits:

•  Pool and beach access.
•  20% discount on food and beverage in selected outlets only.

Ramadan opening hours from 10:00 to 22:00

Terms and conditions apply. 

For reservations, call +971 4 444 2400 
or email spa.thepalm@kempinski.com

ل إىل عامل من االسرتخاء التام  تفضَّ
يف سبا سانك موند

احجز جلسة تدليك شرقية تقليدية مقابل 379 درهم.

ف مينحك الراحة التامة باستخدام الزيت الساخن الذي يعمل على اسرتخاء  تدليك ُملطِّ
اجلسم وجتديد حيويته يف آن واحد، كما أنه يقلل تأثري التوتر والتعب ويعطيك إحساسًا 

بالدالل الذي تستحقه.

ستعمل أيادي خبري التدليك على تخليصك من التوترات وإزالة السموم من اجلسم 
وتسكني آالم العضالت مع تعزيز عافيتك بشكل عام. 

كما ميكنك االستمتاع باملزايا التالية:

0 دخول إىل املسبح والشاطئ
0 خصم 20% على املأكوالت واملشروبات )تُطبَّق الشروط واألحكام( ضمن مطاعم خمتارة

ساعات العمل خالل شهر رمضان من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساًء

للحجز، اتصل على 2400 444 4 971+
spa.thepalm@kempinski.com أو راسلنا عرب




