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LET THE FAIRY TALE BEGIN...

لنجعل الخيال حقيقة

Today is the day you begin a new life together and a meaningful day like this 
deserves the most elegant organization. Leave the details to us and enjoy every 
moment of your dream night with Swissôtel Al Ghurair, quality and elegance.

حان الوقت لبدء حياة جديدة سويًا، واالستمتاع معًا بيوم مميز مليء بكل ما هو فاخر وأنيق. 

دعونا نهتم بالتفاصيل، واسمتوا  بكل لحظة في ليلة األحالم مع سويس أوتيل الُغرير حيث 

الجودة واألناقة.



THE RIGHT PERSON, THE RIGHT 
PLACE, THE RIGHT TIME…

With their different capacities, Swissôtel Al 
Ghurair’s Al Khor ballroom allows you to turn your 
dream wedding into reality.

الشخص المناسب في المكان 
والوقت المناسب ....

إحتفلــو مــع ســويس أوتيل الُغرير بيــوم زفاف مميز في 

قاعات مناســبات الخور التي تتســع إلقامة المناســبات 

المختلفــة وتتميــز بأناقتهــا. فلتجعل حلــم زفافك حقيقة.



Lasting impressions

BEST VENUE FOR THE DREAM NIGHT

Swissôtel Al Ghurair provides you the perfect 
environment for your wedding with its hall that can 
accommodate up to 250 people, state-of-the art 
equipments and professional organization that unfolds 
the beauty of Dubai. Let’s make every detail of your 
happiest day memorable.

المكان األفضل لليلة األحالم

يتميز سويس أوتيل الغرير بأجواء مثالية إلقامة حفل الزفاف 

في قاعة مناسبات تتسع حتى 250 شخص، ومجهزة بأحدث 

معدات االحتفال والتصميمات الرائعة لنجعل جميع تفاصيل 

هذا اليوم المميز ذكرى ال ُتنسى.

انطــباعــات دائمــة



لنستكمل
قائمة زفافك

ــرى فــي ســويس  ــة مــن أشــخاص يعملــون بكفــاءة لالهتمــام بجميــع التفاصيــل. ون ــز قائمــة طويل وراء كل حفــل زفــاف منظــم راٍق وممي

أوتيــل الغريــر أن العــروس ليــس عليهــا ســوى الجلــوس واالســترخاء، بينمــا يضــع فريــق خبرائنــا جميــع الترتيبــات ويهتــم بــأدق التفاصيــل 

بــدءًا مــن إعــداد أعمــال الديكــور وتجهيــز المــكان وحتــى بــدء الحفــل بسالســة. فمــا علــى العــروس ســوى االســترخاء والتحلــي بالهــدوء علمــًا 

بــأن كل شــيء ســيكون علــى مــا يــرام دون جهــد وعنــاء، فنحــن نلبــي جميــع االحتياجــات والرغبــات.

الفقرات الترفيهية

ترتيبات الزهور

مصفف الشعر

الماكياج

قائمة الطعام

الموسيقى

التصوير الفوتوغرافي

أنظمة الصوت والضوء

مفارش ومناديل المائدة

سيارة الزفاف

باقة الزهور الخاصة بالعروس

قاعة استقبال

كعكة الزفاف

الطابع العام لحفل الزفاف

إقامة الضيوف

المنتجع الصحي

أعمال الديكور بالقاعة

مدخل حفل الزفاف

قائمة هدايا الزفاف

باقات الزهور على الطاوالت

المقاعد

LET US COMPLETE
YOUR WEDDING CHECKLIST

Behind every flawlessly organised wedding is a long list of people who work efficiently to ensure that no detail is ever 
overlooked. At Swissôtel Al Ghurair, we believe in allowing the couple to sit back and relax, while all arrangements are taken 
into consideration by a team of experienced individuals. From wedding decorations and setting up of venues to the smooth 
running of the function itself, brides and grooms can remain calm in the knowledge that everything will effortlessly fall into 
place as we anticipate and cater to every need.

Ballroom Decoration

Bride’s Bouquet

Bridal Entrance

Bridal Gift List

Centre Pieces

Chairs

Entertainment

Flower Arrangements

Hair Dresser

Make-up

Menu

Music

Photography

Sound & Light Systems

Table Cloths & Napkins

Bridal Car

Welcome Reception

Wedding Cake

Wedding Theme

Guests’ Accommodation

Spa Treatments



MEETING ROOMS AREA M2 L W H DINING

Al Khor Ballroom A + B 328 24.6 13.3 6 200

Al Khor Ballroom A 164 12.3 13.3 6 100

Al Khor Ballroom B 164 12.3 13.3 6 100

Al Khor pre-function area 178 24 7.4 6 50

Murjan 1 105 10 10.5 4 60

Murjan 2 92.4 8.8 10.5 4 60

Murjan 1 + 2 180 18.8 10.5 4 120

Meeting Room or Ballroom

Restrooms

Disabled Restrooms

Prayer Room

Food & Beverage Outlet

Emergency Exit

Stairway

Window

Moveable Partition

BALLROOM BREAKOUT ROOMS
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