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Mövenpick Hotel Jumeirah Lakes Towers is conveniently located in the dynamic residential and commercial quarter, Jumeirah Lakes Towers. 
It is 20 minutes from the new Dubai World Central Al Maktoum International Airport and 30 minutes Dubai International Airport and within 
easy striking distance to the beaches,malls, golf clubs, business hubs, free zones and walking distance to the Dubai Metro.

Meetings and events

Contemporary in design and functionality, seven pillar-free 
meeting rooms channel the dynamic spirit of this urban 
location and can host conferences for up to 250 guests with 
the latest audio-visual facilities, complimentary WiFi and 
video conferencing. The hotel’s dedicated Meetings & Events 
specialists have been trained to provide efficient, flexible and 
personalised services for every meeting, conference, or event.

Sport and leisure

Seven treatment rooms, a barber’s shop for men, a nail 
bar and hair salon for women complemented by a sauna, 
temperature-controlled outdoor swimming pool and sun zone 
ensure a balanced break from sightseeing or business affairs. 
Soul Fitness Club is a fully-equipped a state-of-the-art gym 
with a wide range of weights and the latest cardio equipment. 
Runners can take advantage of a scenic jogging route in the 
surrounding area. 

االجتماعات والفعاليات

تتوّفر في الفندق سبع قاعات لالجتماعات، عصرية في تصميمها ووظائفها 
وتعكس األجواء الحيوية لهذا الموقع المميز في المدينة وهي مهيأة الستضافة 
مؤتمرات يشارك فيها 25٠ شخصا ومزودة بأحدث التقنيات السمعية والبصرية 

كما يمكن االستمتاع بإنترنت السلكي مجاني. ويسّر خبراء اللقاءات والفعاليات في 
موڤنبيك توفير حلول وفق الطلب الي اجتماع أو نشاط خاص.

الرياضة والترفيه

تتوّفر في المنتجع الصحي سبع غرف للعالجات، صالون حالقة للرجال ومركزا 
للعناية باألظافر وصالون تصفيف شعر للسيدات باألضافة إلى سونا وركن 

لالستلقاء حيث يمكنك االستفادة من أشعة الشمس وبركة سباحة لضمان الراحة 
المتوازنة لضيوف الفندق بين فترات الجوالت السياحية أو انشغاالت العمل.

اما مركز اللياقة البدنية »سول« فهو ُمجّهز بأحدث المعدات وبمجموعة كبيرة من 
األوزان وبأحدث أجهزة لتمارين القلب واألعية الدموية. كما يتمّكن محبو الجري 

من ممارسة رياضتهم المفضلة على مسار وسط مناظر جميلة في المنطقة 
المحيطة.



A stylish urban destination in 
New Dubai. 
Overview

وجهة راقية وأنيقة في منطقة دبي 
الجديدة.
مميزاته

Rooms and amenities

Warm, modern and distinctly stylish, the hotel’s 168 rooms 
range from elegant Superior, Deluxe and Premium Rooms, to 
Junior Suites and Premium Suites offering impressive views 
of the Dubai Marina skyline or Jumeirah Lakes. All rooms are 
aligned by openness and contemporary comfort. High-speed 
WiFi, interactive TV, spacious bathrooms, coffee making 
facilities and an extensive minibar help create the perfect 
place of relaxation. Many rooms have balconies. Non-smoking 
rooms and accessible rooms are available upon request.

Dining and entertainment

Exquisite flavours set the tone for a relaxing experience at the 
hotel’s three food and beverage outlets. Dubai’s popular chill-
out concept – urban bar & kitchen (ubk) – with its lively, laid-
back atmosphere offers pub food favourites complemented by 
a vast selection of beverages. Meanwhile, the lakeside views 
of nosh restaurant offer the options of an alfresco terrace or 
an indoor setting with open kitchens, themed buffets and à la 
carte menu. In the lobby is Crema, the hotel’s meeting point 
where a sizable choice of snacks and beverages are served, 
including Mövenpick’s famous coffee and ice cream. 

الغرف والتسهيالت

يتكّون الفندق من ١6٨ غرفة أنيقة وعصرية في فئات متنوعة من الغرف الراقية 
والمميزة واألجنحة الصغيرة والكبيرة التي تطّل على أفق دبي مارينا أو بحيرات 
الجميرا. ولمزيد من تسهيالت الراحة في الغرف، يقّدم الفندق خدمة االتصال 
الالسلكي بشبكة االنترنت مجانًا، وأجهزة تلفزيون تفاعلية وحمامات الواسعة 

وتسهيالت لتحضير القهوة وبراد صغير غني بمحتوياته المتنوعة. ويتصل العديد 
من الغرف بشرفات، كما توجد غرف لغير المدخنين وغرف لذوي االحتياجات 

الخاصة حسب الطلب.

المطاعم والمرافق الترفيهية

يتيح الفندق ثالثة مرافق للمأكوالت والمشروبات حيث تعزز تجربة اإلقامة 
بالنكهات الشهية والجلسات الممتعة. أوربان بار إند كيتشن – هذا المرفق الرائع 

بأجوائه يقّدم وجبات البار المفّضلة التي تكتمل بخيارات متنوعة من المشروبات. 
ينفرد مطعم نوش بإطاللة جميلة على مناظر البحيرات، ويعزز تصميم المطبخ 

المفتوح حيوية األجواء في جلسات داخلية أو خارجية على الشرفة ويتميز بتقديم 
وجبات اليوم الثالث من البوفيهات الغنية باألطايب او خيارات متاحة من قائمة 
الطعام. اما ردهة الفندق كريما، تقّدم وجبات خفيفة ومشروبات، ومن ضمنها 

قهوة وآيس كريم موڤنبيك الشهيرة. 

اكتشف
يقع فندق موڤنبيك في قلب منطقة أبراج بحيرات الجميرا، وهي منطقة سكنية وتجارية حيوية في إحدى المناطق األحدث واألكثر رواجًا في دبي. ويبعد الفندق حوالى 2٠ دقيقة 

عن مركز دبي العالمي - مطار آل مكتوم الدولي الجديد و 3٠ دقيقة مطار دبي الدولي وهو على مقربة من الشواطئ المعروفة والمراكز التجارية الكبرى ونوادي الغولف ومراكز 
األعمال والمناطق الحّرة و مسافة قصيرة سيرا على األقدام عن أقرب محطة مترو. 



Wherever you happen to be at the moment, you can take 
advantage of our unique Mövenpick Meetings & Events 
quality programme in any Mövenpick Hotel & Resorts at 
around 81 international addresses. This programme stands for 
professional Event Management with competence and know-
how, and creates the optimal conditions to ensure that your 
event will be a complete success.

Your personal contact partner will take over the entire 
organisation for you, will ensure a top service and offer you a 
wide range of  culinary possibilities. In short: you can relax and 
concentrate on your business. We take care of the rest.

You can also find further information about Mövenpick 
Meetings & Events in our Meeting and Event Planner or on the 
Internet: movenpick.com

أينمـــا كنــــت فـــــي هـــــذه اللحظـة يمكنــــــك اإلستفـادة مــــــن خدمات اإلجتماعات 
والفعاليات المتميــزة من فنادق ومنتجعـــــات مــوڤنبيـــك فــي حــوالي ٨١ موقًعا 

حــول العـالم. يقــدم هــــذا البرنــامج إمكانــيـة تنظيـم اإلجتمــاعــات والفعاليات 
بكــفـاءة وخــــبرة عـــالـيـة، حـــيث يعــــمــل على إعــداد كل الترتيبـــــات لضمــان نجـــاح 

منــاسبتــك.

مسؤول برنامج اإلجتماعات والفعاليات المكلف باالعتناء بمناسبتك سيهتم 
شخصيًا بكل الترتيبات التي تتمناها، وسيضمن أفضل خدمة، ويوفر لك خيارات 

متنوعة من أطباقنا الشهية. بإختصار: يمكنك أن تسترخي وتسـتمـتع بوقتك وإنجاز 
أعمالك، وسنعتني نحن بالباقي.

يمكنك أيضًا أن تجد المزيد من المعلومـــات عن برنامج اإلجتماعات والفعاليات 
فـي دلـيــل مــوڤنبيـــك لتنظـيــم المؤتـمــرات أو من خـالل موقـعـنـا على اإلنـترنــت 
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