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It’s A New Beginning,  
Celebrate Your Most Special Day
Imagine a perfect day brightened with a scent of freshly cut flowers filling 
the air, intimate setting of candles and a romantic melody playing softly 
in the background as your family and loved ones gather to cheer your 
exchange of vows.

We invite you to start your new life together at the newly opened  
Marriott Hotel Al Jaddaf, Dubai with the wedding that you have always  
dreamed of.

إنها بداية جديدة! احتفل بأكثر أيام 
حياتك تميزًا وأهمية

تخيل يومك المنتظر والمتميز مزدانًا بعبق الورود النضرة، والتجهيزات 
عزف في رقة وعذوبة،  الساحرة من الشموع، واألنغام الرومانسية التي تُ

بينما يلتقي أحباؤك وأفراد عائلتك لالحتفال بمراسم زواجك.

ندعوك لتبدأ معنا حياتك الجديدة في فندق ماريوت الجداف، دبي، لتحظى 
بالزفاف الذي لطالما حلمت به.



Venue
Whether you plan an intimate get-together or dreaming of a copious feast 
of elegance and splendor, let Marriott Hotel Al Jaddaf, Dubai be your ideal 
setting to encounter a lifetime experience as remarkable as the feeling 
that inspired it.

Be surrounded by the picturesque views of the Dubai skyline where 
wondrous landscapes are famed.

A dedicated grand wedding entrance complemented with a red carpet 
arrival, exquisite guest rooms and suites and a spacious car park, makes 
this venue a seamless wedding location.

Your guests can choose to be accommodated in the hotel or in the 
adjacent Marriott Executive Apartments Al Jaddaf, Dubai.

المكان
سواًء كنت ترتب الرتباط بشريك حياتك أو تحلم باحتفال فخم تحفه األناقة 
والروعة، فإن فندق ماريوت الجداف، دبي هو المكان األمثل لتعيش تجربة 

العمر بأسلوب فريد وملهم.

تمتع بإطالالت فريدة على سماء دبي الساحرة تتعانق فيها المناظر الخالبة.

كما يقدم الفندق مدخل حفالت زفاف خاص وراقي، وقاعات وأجنحة راقية 
 للنزالء، و خدمة صف السيارات، ما يجعل الفندق مكانًا مثاليًا 

لحفالت الزفاف.

ويمكن لضيوفك االختيار بين اإلقامة في الفندق أو في شقق ماريوت 
التنفيذية الجداف، دبي.





Imaginatively Planned
Your wedding day is the best time to treasure memorable moments with 
friends and loved ones. This romantic day requires unique venues and 
sophisticated themes, along with experienced wedding planners.  
Our dedicated team will work towards making your dreams a reality, 
assisting with planning your special day and guaranteeing that every detail 
is precisely cared for. You can be sure of a completely delightful experience 
as you leave the preparations to us.

ترتيب مليء بالخيال
ال شك أن يوم زفافك هو أفضل يوم لالحتفال مع األصدقاء واألحباء. ويتطلب 

هذا اليوم المميز أماكن فريدة وترتيبات متطورة، عالوة على فريق من 
المتخصصين في تنظيم حفالت الزفاف. وسيبذل فريق العمل في الفندق 

قصارى جهده لتحويل حلمك إلى حقيقة، وسيساعدك في الترتيب لهذا 
اليوم الخاص، وسيضمن لك تلبية كافة التفاصيل باحتراف ودقة متناهية. 

كن على ثقة من حصولك على تجربة ممتعة ومبهجة، عندما تدعنا نقوم 
بالترتيبات نيابًة عنك.





Rewarding Events Rewards You
When you hold your meetings and events with Marriott… you also hold  
the rewards.

We know that successful events don’t just happen on their own. It all 
starts with a plan - and a planner. That’s why we’ve created a way to help 
you make the most of your choices. Our Rewarding Events programme is 
designed to reward you. You work hard. We think you deserve to enjoy the 
fruits of your labour - like the option to earn Marriott Rewards points or 
airline miles when you host a meeting or event at participating  
JW Marriott®, EDITION®, Autograph Collection® Hotels, Renaissance® 
Hotels, AC Hotels by MarriottSM, Marriott Hotels & Resorts®, Courtyard by 
Marriott®, SpringHill Suites by Marriott®, Fairfield Inn & Suites by Marriott® 
and Marriott Vacation Club® properties. The Ritz-Carlton® participates as 
the exclusive luxury partner to Marriott Rewards.

عندما تعقد اجتماعك وفعالياتك في ماريوت... تجني ثمار اختيارك الصحيح.

نحن على ثقة بأن الفعاليات الناجحة ال تتم من تلقاء نفسها، بل تبدأ 
بالتخطيط ووجود مخطط متميز. وهذا ما دعانا إلى ابتكار أسلوب جديد 

يتيح لك أن تجني أفضل ثمار اختيارك. ولهذا، قمنا بتصميم برنامج الفعاليات 
المثمرة لنقدم لك نوعًا من المكافأة، فأنت تجتهد في العمل، ومن ثم 

نعتقد أنك تستحق أن تجني ثمار عملك - التي قد تتمثل في خيار الحصول 
على جوائز ماريوت التي تشمل النقاط أو أميال الطيران عند استضافتك أحد 

 االجتماعات أو الفعاليات في فندق جي دبليو ماريوت®، وفندق إديشن®،
وفندق أوتوغراف كوليكشن®، وفنادق رينيسانس®، وفنادق إيه سي من 

ماريوتSM، وفنادق ومنتجعات ماريوت®، وكورت يارد باي ماريوت®، وأجنحة 
سبرينغ هل من ماريوت®، وفندق وأجنحة فيرفيلد من ماريوت®، وعقارات 

ماريوت فيكيشن كلوب®. كما يشارك ريتز كارلتون® بوصفه شريك 
الرفاهية والرقي األول في جوائز ماريوت.

الفعاليات المتميزة تعود بثمارها عليك
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