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MEETINGS & INCENTIVES

Upgrade your next corporate function or special occasion at Anantara Eastern Mangroves.
Set against Abu Dhabi’s breath-taking skyline and a tranquil expanse of mangroves,
the hotel offers guests an exquisite selection of world-class venues and impeccable services
to ensure that no matter the scale of event, it is executed to perfection.
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DESIGNED FOR DISTINCTION
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INTRODUCTION

Host your next AGM or board
meeting in cutting-edge contemporary
luxury with views of the mangroves
or enjoy refreshing off-site meetings
and brainstorm sessions in our
versatile meeting spaces and
executive board rooms.
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Meetings

Conferences
No matter your sector, Anantara
Eastern Mangroves is an inspiring
destination to host both large
and small conferences, with plenty
of individual venues for talks
and seminars alike.
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INTRODUCTION

Reward your clients, partners
and colleagues with a lavish banquet
or corporate gathering in our
stunning ballroom or al fresco
on the tranquil Pool Deck.
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Gala Dinners
& Award Ceremonies

Product Launches
To enthral and amaze your audience,
our versatile spaces and mesmerising
mangroves form the perfect canvas
to showcase your latest brand,
service or product according
to your wildest visions.

6

7

INTRODUCTION

Foster camaraderie and collaboration
with your team as you explore a world
of diverse and exciting activities that are
tailored to engage and excite in equal
measure. Our Team-Building experiences
include adventure, wellness as well as
cultural options to cater to a wide
variety of interests and skill sets.
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Team-Building

Celebrations
From birthdays to anniversaries
and weddings, our ballroom
and The Pool Deck may be
transformed to suit your theme.
8

9

10

EASTERN MANGROVES
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VENUES

Adorned with crystal chandeliers,
arches and regal hues of crimson
and gold, the Mangroves Ballroom
is one of the most sought-after
destinations in the capital. As you
celebrate under the double-height
ceilings, rest assured that your
guests will enjoy the private entrance,
valet parking and a gourmet feast
unlike any other.
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The Mangroves Ballroom

The Ballroom is the perfect backdrop
for a memorable event, from
conferences to gala dinners and
ceremonies. The space may also
be divided into smaller areas as
per your requirements.
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Pre-Function Area

Pool Deck

Bathed in natural light courtesy of floor
to ceiling windows, the Pre-Function Area
is designed for breakout sessions, receptions
as well as post-event cocktails. This space
also benefits from a private entrance.

Set by the waterfront, this al fresco
venue offers guests stunning views of the
mangroves as well as facilities for banqueting
under the star-studded sky. The Pool Deck
is a beloved venue by those looking to inject
their event or celebration with a little extra
finesse and fantasy.
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VENUES
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VENUES

Seal the deal in an environment inspired
by traditional Emirati culture and appointed
with the latest technology. Inspired by the rich
social traditions prevalent in the UAE,
the Majlis is a welcoming venue that has
been designed to foster communication.

Shores
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Majlis

Whether for a presentation, board meeting
or seminar, Shores is flooded with natural
light and offers guests tranquil views of the
mangroves as well as a terrace for coffee
breaks. Effortlessly balancing a laidback
ambience with refined elegance, Shores
allows for different seating configurations
in order to accommodate banquets as
well as working sessions.
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VENUES

Set on the sixth floor, The View offers
unique vistas of the mangroves and is
a versatile space for a myriad events
ranging from cocktails to banquets,
conferences, presentations and more.
This venue also provides delegates
with the luxury of spaciousness
and natural light courtesy of floor
to ceiling windows.
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The View

Tides
The five Tides rooms are intimate spaces
that exude exclusivity and lend themselves
perfectly to high-powered board meetings.
Appointed with state-of-the-art
technology, Tides also enjoys access
to a pre-function area on the second floor.
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At Anantara Eastern Mangroves, you, your
colleagues and partners also benefit from an
array of recreational activities that are perfect
for team-building, incentives and pure leisure.
With an array of experiences ranging from
wellness to culture and adventure available
at the hotel and in Abu Dhabi, our seasoned
Event Specialist is at hand to curate an
itinerary tailored to you and your group’s
unique interests – there is sure to be
something for everyone.
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Revitalife

Mangrove Escapades
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For targeted and completely natural
wellness, Revitalife provides a unique
service at the hotel. Commencing
with a consultation by a trained therapist,
personalised blends of vitamin shots
will be given to all participants,
leaving them feeling their best!

Explore the lush mangroves
on a paddleboard or kayak,
spotting indigenous flora and fauna
along the way. Guests seeking
a more mindful experience may
opt for a restful yoga class
or The Pearl Journey.
A fascinating dive into local
pearling traditions, this immersive
activity sees guests ride on a traditional
dhow and shuck oysters to find pearls!
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YAS WATERWORLD

As the capital of the UAE, Abu Dhabi
is a rich and diverse emirate boasting several
opportunities for a memorable team-building
activity. Those looking for a burst of adrenaline
will be well-served at Yas Waterworld,
Ferrari World and indoor adventure hub,
Clymb; more artistically-inclined delegations
are well-served by Louvre Abu Dhabi
and Manarat Al Saadiyat. Meanwhile,
if you are seeking a captivating look
at local heritage, the magnificent Grand
Mosque and Qasr Al Watan will offer
fascinating insights.

Aquatic thrill-seekers of all ages are
sure to love the region’s most iconic
waterpark, Yas Waterworld. With over
40 rides, slides and attractions,
this playground is just 25 minutes
away from the hotel.

FERRARI WORLD

Champions will be made at Ferrari
World Abu Dhabi, the ultimate day out
for petrol-heads! Take on the world’s
fastest rollercoaster, enjoy the highest
loop on the planet and all of the other
37 rides and attractions only
25 minutes from the hotel.
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Abu Dhabi Excursions

CLYMB

Reach new heights when you venture
27 minutes from the hotel to CLYMB,
an urban adventure hub. With records
including the world’s biggest indoor
skydiving flight chamber and tallest
indoor climbing wall, this is not
for the faint-hearted!
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LOUVRE ABU DHABI
Travel through time and global civilization
at the Louvre Abu Dhabi, located 16
minutes away from the hotel. This cultural
beacon is an unmissable experience
for all those seeking priceless treasures
that hold within them the stories of time.

As one of the largest in the world, Sheikh
Zayed Grand Mosque incorporates different
architectural style from a range of Muslim
civilisations – a true testament to its
open-door diversity. Open to guests
of all faiths, the mosque is located
8 minutes from the hotel.
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SHEIKH ZAYED GRAND MOSQUE

QASR AL WATAN
The grand Qasr Al Watan Palace
invited guests to embark on a rich and
interactive journey that reveals the nation’s
governance, knowledge and craftsmanship,
as well as the many treasures ensconced
in the palace located 22 minutes
from the hotel, along the corniche.
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Making an Impression
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MICE SERVICES

At Anantara Eastern Mangroves,
our dedicated Event Specialists are
at hand to ensure that your function goes
smoothly and surpasses expectations.
From creating a bespoke menu, be it
for coffee breaks or banquets, to liaising
with designers to decorate your chosen
venue and bring your unique theme to life,
our team have a wealth of experience and
an enviable little black book of contacts.
Our fully-equipped business centre is also
at hand to cater to all your needs, including
printing, mail and courier requirements.
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ROOMS & SUITES

Recharge your mind, body and soul
by staying in one of our exceptionallyappointed rooms and suites. Begin
the day with views of the skyline or
mangroves from the comfort of a private
balcony or choose our exclusive Kasara
Executive accommodation for a host
of personalised privileges from the
moment of arrival.

MEETINGS & INCENTIVES

EASTERN MANGROVES

Wake Up Rejuvenated

For the ultimate VIP experience in the
lap of luxury, our Royal Mangroves
Suite simply has no equal. Appointed
with its very own infinity pool, al fresco
bar, rooftop garden and exclusive facilities,
the versatile suite is the only one of its kind
in Abu Dhabi, offering sizes ranging
from three to ten king-sized,
ensuite bedrooms.
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A N A N TA R A S PA

Traditional
& Pioneering Treatments
Look and feel your best with at the
renowned Anantara Spa. Drawing on
age-old traditions from Arabia and Asia,
our exceptional therapists offer guests an
extensive menu of body treatments and
facials, as well as suites with soaking tubs
and steam rooms, Thai massage rooms,
a Turkish hamman for up to eight guests,
two private hammam rooms as well as
male and female relaxation lounges.
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A B O U T A N A N TA R A
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Everyday life is filled with opportunities to seek
the exceptional, encounter the new and widen
our horizons. For our worldly guests, a stay
at Anantara is just one more chapter in
a lifetime of travel and exploration. And we
intend to make it an extraordinary one.
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The Anantara experience was born in 2001
with our first luxury property in Thailand’s historic
seaside retreat of Hua Hin. From that day
forward, we expanded throughout the world to
cosmopolitan cities, lush islands, desert sands,
heritage destinations, uncharted beaches and
contemporary hotel destinations. Today’s portfolio
spans Cambodia, China, Indonesia, Maldives,
Mozambique, Oman, Portugal, Qatar,
Sri Lanka, Thailand, United Arab Emirates,
Vietnam and Zambia.
Our thoughtfully designed luxury hotels and
hotels provide windows into the genuine modern
character of each destination. Inside and outside
each property, travellers engage with the places,
people and stories that make the destination like
nowhere else in the world. Guests curate a lifetime
of memories through personal experiences, as
Anantara opens doors and enables journeys of
adventure and indulgence.
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ANANTARA BELIEVES
“LIFE IS A JOURNEY”
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To start planniظsternmangroves@anantara.com
or visit anantara.com/eastern-mangroves-abu-dhabi

بيانات التواصل
ابــدأ التخطيــط للحدث الخاص بك

easternmangroves@anantara.com  أو مراســلتنا عبر+971 )0( 2 656 1000 عبــر االتصــال علــى
anantara.com/eastern-mangroves-abu-dhabi أو زيارة
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Contact
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نــبــذة عــن أنــانــتــارا

أنـانـتـارا تـؤمـن بـأن
“ الـحـيـاة هـي رحـلة”
الــقــرم الــشــرقــي

والتعرف على أشياء جديدة وتتوسع فيها آفاقنا .بالنسبة
لضيوفنا من دول العالم ،فإن اإلقامة في أنانتارا ليست سوى
فصل آخر في فصول حياتنا فيما يخص السفر واالستكشاف.
ونحن عازمون على جعلها تجربة استثنائية.
ولدت تجربة أنانتارا في عام  2001مع أول مبنى فخم لدينا تمثل

االجــتــمــاعــات والــحــوافــز

الحياة اليومية مليئة بالفرص للبحث عن كل ما هو استثنائي،

بالمنتجع التايلندي التاريخي المطل على البحر في هوا هين.
ومنذ ذلك الحين ،توسعنا في جميع أنحاء العالم إلى مدن
عالمية وجزر مورقة ورمال صحراوية ووجهات تراثية وشواطئ
طبيعية ووجهات استجمامية عصرية .محفظة اليوم تمتد
عبر كمبوديا ،الصين ،إندونيسيا ،جزر المالديف ،الموزمبيق،
سلطنة عمان ،البرتغال ،قطر ،سريالنكا ،تايالند ،اإلمارات العربية
المتحدة ،فيتنام وزامبيا.
توفر فنادقنا ومنتجعاتنا الفاخرة والمصممة بعناية نوافذ
على الطابع العصري الحقيقي لكل وجهة .من الداخل
ومن الخارج في كل فندق ومنتجع ،يتفاعل المسافرون مع
األماكن واألشخاص والقصص التي تجعل الوجهة مثل أي
مكان آخر في العالم .يصنع الضيوف ذكريات تعلق في
األذهان من خالل التجارب الشخصية ،حيث تفتح لهم أنانتارا
األبواب وتتيح لهم رحالت المغامرة والدالل.
٤٢

٤٣

الــقــرم الــشــرقــي

االجــتــمــاعــات والــحــوافــز

ســبــا أنــانــتــارا

عالجات تقليدية رائدة
تمتع بإطاللة رائعة واشعر بأنك في أفضل
حاالتك مع أنانتارا سبا الشهير .اعتمادًا على
التقاليد العريقة من شبه الجزيرة العربية ودول
آسيا ،يقدم خبراء العالج االستثنائيون في
المنتجع قائمة واسعة من عالجات الجسم
وعالجات الفيشل للضيوف ،باإلضافة إلى أجنحة
مع أحواض استحمام وغرف بخار وغرف لجلسات
التدليك التايلندية ،والحمام التركي
لما يصل إلى ثمانية ضيوف ،واثنين من الحمامات
الخاصة وكذلك صاالت استرخاء مخصصة
للرجال وأخرى للسيدات.
٤٠

٤١

٣٨

الــقــرم الــشــرقــي

االجــتــمــاعــات والــحــوافــز

أنــانــتــارا ســبــا

٣٩

الـغـرف واألـجـنـحـة

الــقــرم الــشــرقــي

انعم بصفاء الذهن وراحة الجسم ونقاء الروح من
خالل اإلقامة في إحدى الغرف واألجنحة المجهزة
بشكل استثنائي .ابدأ يومك بإطالالت على أفق
المدينة أو أشجار القرم من الشرفة الخاصة أو

االجــتــمــاعــات والــحــوافــز

استيقظ بحيوية ونشاط

اختر غرفة اإلقامة الحصرية كاسارا لرجال األعمال
لالستمتاع بمجموعة من االمتيازات الشخصية فور
لحظة الوصول.
لالستمتاع بتجربة مميزة لكبار الشخصيات تجسد
معنى الفخامة ،يمكن القول ببساطة بأن جناح
القرم الملكي خيار ال مثيل له .تم تجهيز هذا الجناح
المتعدد االستخدامات بمسبح انفينيتي خاص به وبار
في الهواء الطلق وحديقة على السطح ومرافق
حصرية ،وهو الجناح الوحيد من نوعه في أبوظبي،
ويوفر أماكن إقامة تتراوح بين ثالث إلى عشر غرف نوم
بحجم كينغ.

٣٦

٣٧

٣٤

الــقــرم الــشــرقــي

االجــتــمــاعــات والــحــوافــز

الــغــرف واألجــنــحــة

٣٥

الــقــرم الــشــرقــي

االجــتــمــاعــات والــحــوافــز

الـخـدمـات الـخـاصـة بـالـشـركـات

لمنحك انطباعًا رائعًا
في فندق أنانتارا القرم الشرقي ،نوفر مجموعة
من المتخصصين لضمان سير المناسبات واألحداث
بسالسة وبشكل يفوق التوقعات .بدءًا من
قائمة الطعام المبتكرة خصيصًا ،سواء أكان
ذلك الستراحات تناول القهوة أو والئم الطعام،
أو للتواصل مع المصممين لتزيين المكان الذي
تختارونه وإضفاء طابعكم الفريد عليه ،فإن
فريقنا لديه ثروة من الخبرة وقائمة طويلة من
الموردين وشركات التجهيز.
كما يتوفر لدينا مركز أعمال مجهز بالكامل
لتلبية جميع احتياجاتك ،بما في ذلك مستلزمات
الطباعة والبريد العادي والبريد السريع.
٣٢

٣٣

٣٠

الــقــرم الــشــرقــي

االجــتــمــاعــات والــحــوافــز

الــخــدمــات الــخــاصــة بــالــشــركــات

٣١

تـرفـيـه واسـتـجـمـام ُمـلـهـم

متحف اللوفر أبوظبي
سافر عبر الزمن والحضارة العالمية في متحف اللوفر
أبوظبي ،والذي يبعد  16دقيقة عن المنتجع .زيارة هذا
الصرح الثقافي يعتبر تجربة ال تفوت لجميع الباحثين
عن كنوز ال تقدر بثمن والتي تحمل في داخلها قصص

الــقــرم الــشــرقــي

مسجد الشيخ زايد الكبير
كواحد من أكبر المساجد في العالم ،يتميز مسجد
الشيخ زايد الكبير بأسلوب معماري مختلف يمزج بين
مجموعة من الحضارات اإلسالمية – ويمثل شهادة
حقيقية على تنوعها .يستقبل المسجد زواره من

االجــتــمــاعــات والــحــوافــز

تجسد معالم الزمن.

جميع األديان ،ويقع على بعد  8دقائق من الفندق.

قصر الوطن
يفتح قصر الوطن أبوابه أمام الزوار ليتيح لهم فرصة
استكشاف هذا الصرح المعماري الفريد الذي يمثل
أحد رموز مسيرة اإلنجاز والتقدم في الدولة ،وجسرًا
للتواصل المعرفي والحضاري بين الشعوب ،باإلضافة
إلى العديد من الكنوز الموجودة في القصر الذي يقع
على بعد  ٢٢دقيقة من الفندق على طول الكورنيش.

٢٨

٢٩

تـرفـيـه واسـتـجـمـام ُمـلـهـم

ياس ووتروورلد
نزهات أبوظبي

بالنسبة للباحثين عن اإلثارة والمغامرات المائية من
جميع األعمار من المؤكد سيحبون المتنزه المائي

كعاصمة لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،تتميز
مدينة أبوظبي بكونها إمارة غنية ومتنوعة تفتخر
باحتضان العديد من الفرص السياحية الرائعة
للمجموعات .للباحثين عن المغامرات واإلثارة ،فإن

األكثر شهرة في المنطقة؛ ياس ووترورلد .يضم
هذا المتنزه المائي أكثر من  ٤٠لعبة ومزالجة مائية
ومناطق ترفيهية ،ويقع على بُعد  ٢٥دقيقة فقط
من الفندق.

أفضل الوجهات لهم هي ياس ووتر وورلد .وعالم
الوفود ذات الميول الفنية فستجد ضالتها في

عالم فيراري

الــقــرم الــشــرقــي

متحف اللوفر أبوظبي ومنارة السعديات .في هذه
األثناء ،إذا كنت تود االستمتاع بمشاهد خالبة تجسد

في عالم فيراري أبوظبي تتم صناعة األبطال،

التراث المحلي ،فيعتبر المسجد الكبير الرائع

وهو المكان األروع لعشاق المغامرة! اركب أسرع

وقصر الوطن خير مثال على ذلك.

إفعوانية في العالم ،واستمتع بأعلى حلقة مسار
على هذا الكوكب مع  ٣٧لعبة أخرى والمناطق
الترفيهية األخرى على بُعد  ٢٥دقيقة فقط

االجــتــمــاعــات والــحــوافــز

فيراري ومركز المغامرات الداخلية؛ كاليمب؛ أما

من الفندق.

كاليمب
اذهب إلى آفاق جديدة عندما تغامر  27دقيقة
من الفندق إلى كاليمب؛ مركز المغامرات
العصري .مع أرقام قياسية بما فيها أكبر مركز
مغلق للقفز بالمظالت في العالم وأطول جدار
تسلق في مكان مغلق ،يعتبر هذا المكان مثاليًا
ألصحاب القلوب القوية!

٢٦

٢٧

تـرفـيـه واسـتـجـمـام ُمـلـهـم

ريفيتااليف
لالستمتاع بالعافية الطبيعية والكاملة لمناطق
مستهدفة من الجسم ،يوفر ريفيتااليف خدمة فريدة
في المنتجع .يبدأ العالج باستشارة من معالج متمرس
ومن ثم جرعات من مزيج للفيتامينات ُتعطى لجميع
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مغامرات القرم
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المشاركين ليشعروا بأنهم في أفضل حاالتهم!

استكشف أشجار القرم الخصبة على لوح التجديف أو
الكاياك ،وتعرَّ ف على النباتات والحيوانات األصلية على
التي ستمر بها .يمكن للضيوف الباحثين عن تجربة أكثر
رُقيًا اختيار حصص اليوغا التي تبعث على االسترخاء أو
رحلة اللؤلؤة .الغوص الرائع في التقاليد المحلية للبحث
عن اللؤلؤ ،هذا النشاط الغامر سيتيح للضيوف ركوب
مركب الداو التقليدي وفتح المحار للعثور على اللؤلؤ!

٢٤

٢٥
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تـرفـيـه واسـتـجـمـام ُمـلـهـم

في فندق وسبا أنانتارا القرم الشرقي أنت وزمالؤك
وشركاؤك في العمل يمكنكم االستمتاع أيضًا
بمجموعة من أنشطة االستجمام التي تعتبر مثالية
لتشكيل فريق العمل والمبادرات التحفيزية واالستمتاع
بالترفيه الحقيقي.

مع مجموعة متنوعة من تجارب العافية واالستكشافات
الثقافية والمغامرات الممتعة المتاحة في المنتجع
ومدينة أبوظبي ،يوفر الفندق خبراء مختصين بتنظيم
جوالت استكشافية مصممة خصيصًا لتلبية تطلعاتك
أنت ومن معك  -من المؤكد أنه سيكون هناك الكثير
ليستمتع به الجميع.
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٢٠
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تــرفــيــه واســتــجــمــام
ُمــلــهــم

٢١

األمــاكــن

اإلطاللة
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مميزة الستضافة عدد كبير من األحداث التي
تتنوع بين جلسات الكوكتيالت إلى جلسات
الوالئم والمؤتمرات والعروض البيانية وغيرها
المزيد .كما يوفر هذا المكان لضيوفه من ممثلي
الشركات فخامة الرحابة والضوء الطبيعي بفضل
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يقع هذا المكان في الطابق السادس ،ويوفر
إطالالت فريدة على أشجار القرم ويعتبر مساحة

النوافذ الممتدة من األرضيات حتى السقوف.

تايدز
عبارة عن خمس غرف تعتبر مساحات تتميز بدفء
الترحيب والهدوء وتعكس أسلوب التفرد وتناسب
اجتماعات مجلس اإلدارة .هذه الغرف المجهزة
بأحدث التقنيات العصرية تتيح أيضًا إمكانية
الدخول إلى منطقة التحضير للفعاليات في
الطابق الثاني.
١٨
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األمــاكــن

المجلس
ابرم الصفقات واالتفاقيات في بيئة مستوحاة
من الثقافة اإلماراتية التقليدية ومجهزة بأحدث
التقنيات العصرية .استلهامًا من التقاليد
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يُعد المجلس مكانًا تشعر فيه بالترحيب تم
تصميمه لتعزيز التواصل.
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االجتماعية الغنية والسائدة في دولة اإلمارات،

السواحل
سواء كان عرضًا بيانيًا أو اجتماع مجلس إدارة أو
ندوة حوارية ،يوفر هذا المكان بوفرة من الضوء
الطبيعي مع إطالالت رائعة على أشجار القرم
باإلضافة إلى الشرفة المفتوحة لالستمتاع بتناول
القهوة .ويتميز بأجواء مريحة تمتزج بفخامة
األناقة العصرية لغرض إتاحة المرونة في ترتيب
الجلسات الستيعاب المأدبات االحتفالية
وجلسات العمل.
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منطقة التحضير للفعاليات

المنطقة المجاورة للمسبح

منطقة التحضير للفعاليات التي يتخللها الضوء

يقع هذا المكان في الهواء الطلق بجوار الواجهة

الطبيعي بفضل النوافذ الممتدة من األرضيات
حتى السقوف ،تم تصميمها للجلسات الحوارية
واستقبال الضيوف باإلضافة إلى تقديم الكوكتيالت
بعد الحدث .كما تتميز هذه المساحة بمدخل خاص.
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األمــاكــن

المائية ،ويوفر للضيوف إطالالت خالبة على أشجار
القرم باإلضافة إلى مرافق لالستمتاع بموائد
الطعام تحت السماء المرصعة بالنجوم .تتميز
المنطقة المجاورة للمسبح بكونها مكان يحبه
الذين يتطلعون إلى إثراء مناسباتهم االحتفالية
بمزيد من البراعة والخيال.
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قاعة القرم
تزدان بالثريات الكريستالية واألقواس واأللوان
الملكية التي يتناغم فيها اللونين القرمزي
والذهبي ،وتعتبر واحدة من أكثر الوجهات
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األمــاكــن

المرغوبة في العاصمة أبوظبي .أثناء احتفالك
تحت السقوف ذات االرتفاع المزدوج ،لك أن تطمئن
بأن ضيوفك سيستمتعون بمدخل خاص وخدمة
صف السيارات فض ً
ال عن مائدة طعام فاخرة ال
مثيل لها.

تتميز هذه القاعة بكونها واجهة مثالية لالحتفال
بحث ال يُنسى ،سواء كان مؤتمر ناجح أو عشاء
ٍ
احتفالي فاخر أو حفل تكريم رائع .كما يمكن
تقسيم القاعة إلى مساحات أصغر حسب
المتطلبات.
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األمــــاكــــن
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مــقــدمــة
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عزز أواصر العالقة القوية والتعاون مع أعضاء
فريق العمل بينما تستكشف عالمًا من األنشطة
المتنوعة والرائعة التي تم تصميمها لغرض
المشاركة واإلثارة بنفس القدر.
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تشكيل فريق عمل

تجاربنا في تشكيل فريق العمل تشمل المغامرة
والعافية باإلضافة إلى الخيارات الثقافية التي
تلبي متطلبات مجموعة واسعة من االهتمامات
والقدرات المهارية.

المناسبات االحتفالية
سواء كانت حفلة عيد ميالد أو ذكرى سنوية أو
حفل زفاف ،تعتبر قاعة الحفالت المميزة في
الفندق أو المنطقة المجاورة للمسبح من الخيارات
المثالية التي ترتقي بمناسباتكم االحتفالية.
٨
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مــقــدمــة
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كافئ شركاءك وزمالءك في العمل بمأدبة
طعام فاخرة أو بتجمع احتفالي خاص بالشركات
في قاعة االحتفاالت الرائعة في الفندق أو ضمن
أجواء مفتوحة بجوار المسبح.

االجــتــمــاعــات والــحــوافــز

موائد العشاء االحتفالية
وحفالت توزيع الجوائز

طالق الخدمات والمنتجات
غرض نيل إعجاب جمهورك المستهدف وإشعاره
بالذهولُ ،تشكل مساحات الفندق المتنوعة مع
أشجار القرم الساحرة مشهدًا مثاليًا الستعراض
آخر عالماتك التجارية أو خدماتك أو منتجاتك وفقًا
لرؤيتك اإلبداعية.
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االجتماعات
استضف االجتماع السنوي العام أو اجتماع
مجلس اإلدارة القادم ضمن أجواء عصرية فخمة
تتميز بإطالالت على أشجار القرم أو استمتع
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مــقــدمــة

باجتماعات منعشة وجلسات للعصف الذهني
المنعشة في أماكن متنوعة لالجتماعات وغرف
مخصصة ألعضاء المجالس التنفيذية.

المؤتمرات
بغض النظر عن قطاع العمل ،يعتبر فندق
لهمة الستضافة
أنانتارا القرم الشرقي وجهة ُم ِ
المؤتمرات الكبيرة والصغيرة ،مع العديد من
حد
األماكن الخاصة بالحوارات والندوات على ٍ
سواء.
٤

٥

ص ِم َمت من أجل التميز
ُ
ارتق بمستوى التجمع الخاص بالشركات أو أي مناسبة مميزة تستضيفها في فندق أنانتارا القرم الشرقي.
ِ
يقع المنتجع قبالة أفق أبوظبي المذهل والرقعة الفسيحة والهادئة التي تحتضن أشجار القرم ،ويوفر للضيوف
مجموعة فخمة من األماكن العالمية المستوى والخدمات التي ال تضاهى لضمان نجاح إي مناسبة
كانت بغض النظر عن حجمها ونوعها.

االجــتــمــاعــات واألحــداث

