
Venue
Dimensions (m)

(H x W x L)
Area (sqm) Reception Banquet Theatre Classroom U-shape

Hollow 
Ballroom

Boardroom املوقع

Royale Ballroom 5x16x20 320 300 240 300 150 80 - - قاعة رويال

Royale A 5x10x16 160 150 100 150 75 40 60 40 رويال أ

Royale B 5x10x16 160 150 100 150 75 40 60 40 رويال ب

Pre-function 5x7.5x20 160 100 - - - - - - منطقة اإلستعداد

خمطط قاعة رويال
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Royale Ballroom & Pre-function Area
قاعة رويال ومنطقة االستعداد للفعاليات

تمتاز قاعة رويال بتصميمها المميز على طراز األرابيسك، حيث تتألق بالفخامة العربية وتحتوي على قدرات سمعية وبصرية متطورة، مناسبة تمامًا 
لتجمعات الشركات الصغيرة وحفالت الزفاف. تبلغ   مساحتها    320 مترا   مربعا   وتستوعب   المؤتمرات   الكبيرة   التي   تصل   إلى   300    شخص   بشكل   مريح، 

 ويمكن   تقسيم   القاعة   الكبرى   الى   صالتين   منفصلتين   ألحداث   أصغر   أو   لتجمعات   كبيرة   تتطلب   مساحة   منفصلة   لتبادل   األعمال   أو   غيرها   من  
 األنشطة   ذات   الصلة   بالحدث. وتتسم   القاعة   كذلك   بمكان   فسيح   مخصص   لالستعداد للفعاليات مع شرفة خارجية مطلة على بحيرة البرج والحدائق 

الخضراء، وهي مثالية لحفل كوكتيل أو لمحطات الطهي الحية في الهواء الطلق.

باإلضافة إلى ذلك، فإن قاعة رويال مناسبة تمامًا لفعاليات إطالق الموديالت الجديدة من السيارات، وذلك بفضل األبواب الواقعة بالقرب من مدخل 
الفندق التي توفر الوصول المريح للسيارات إلى الصالة.

The Royale Ballroom encompasses a unique Arabesque design which exudes Arabian opulence accompanied by subtle yet 
sophisticated onsite audio-visual capabilities, suitable for intimate corporate gatherings and wedding celebrations. An area of 
320 square metres, it comfortably accommodates large conferences of up to 300 guests. The ballroom can be divided into 

two separate areas for smaller events, or large gatherings that require a separate space for business networking or other event-
related activities. The large pre-function area with adjacent balcony overlooking the Burj Lake and verdant gardens are ideal for a 

cocktail reception and suitable for outdoor live cooking stations.

In addition, the Royale Ballroom is perfectly suited to automobile launch events, thanks to convenient vehicle access to the 
ballroom through the doors situated near the hotel entrance.   

طابق اللوبي / الطابق الثالث 
lobby Level / level 3



Regal and Palatine BoardroomS
غرفتا جمالس اإلدارة ريجال وباالتني

تستوعب   غرفتا   باالتين وريجال،   المصممتان   خصيصًا   الجتماعات   المجالس،   ما   يصل   إلى  ١٦ و ٢٠  مندوبًا. تحتوي الغرفتان على وفرة الضوء الطبيعي 
مع إمكانية الوصول إلى شرفات خارجية مطلة على بحيرة البرج الخالبة وبرج خليفة الشاهق. لقد تم تجهيز الغرفتين بأدوات سمعية وبصرية 

متطورة فضاًل عن االتصال الالسلكي ونقاط تفعيل االتصال. تهيمن أجواء الخصوصية والراحة على المساحتين، وكذلك يمكن الوصول إليهما من 
الطابقين الرابع والثالث على التوالي. وتمتاز الغرفتان بالمفروشات الخشبية الداكنة والكراسي الجلدية العالية الظهر، باإلضافة إلى بهو متصل أو 

منطقة لإلستراحة داخل الغرفة نفسها.

Purpose-built and designed for board meetings, the Palatine and Regal boardrooms can accommodate up to 16 and 20 delegates 
respectively. The venues comprise natural lighting with balcony access overlooking the scenic Burj Lake and the stunning 

Burj Khalifa. The two boardrooms are equipped with advanced audio-visual equipment and wireless connectivity along with 
touch point activations. Privacy and comfort are at the heart of both spaces, with accessibility from the fourth and third floors 

correspondingly. Both boardrooms boast dark wood furnishings and high backed leather chairs, with either an adjacent foyer or 
coffee break space within the room itself.

Venue
Dimensions (m)

(H x L x W)
Area (sqm) Reception Banquet Theatre Classroom U-shape

Hollow 
Ballroom

Boardroom املوقع

Regal 3x11x5.5 60 - - - - - - 20 ريجال

Palatine 2.5x9x4.5 40 - - - - - - 16 باالتني
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طابق اللوبي / الطابق الثالث 
lobby Level / level 3

الطابق الرابع
Level 4



REGENT MEETING ROOM
ريجنت اجتماعات  غرفة 

Venue
Dimensions (m)

(H x L x W)
Area (sq.m) Reception Banquet Theatre Classroom U-shape

Hollow 
Ballroom

Boardroom املوقع

Regent 3x9.9x9.1 114 70 60 60 40 25 30 20 ريجنت

خمطط غرفة اجتماعات ريجنت
REGENT FLOOR PLAN

ريجنت
REGENT

منطقة اإلسرتاحة
COFFEE BREAK AREA

السيدات

الرجال

ladies

gents

الطابق الرابع
Level 4

تتميز  غرفة   االجتماعات   ريجنت   بسقف   يبلغ   ارتفاعه   ثالثة   أمتار،   وهي   مرتبطة   بغرفة   اجتماعات   باالتين   عبر   منطقة مشتركة لالستعداد للفعاليات .  
وتحتوي الغرفة كذلك على منطقة صغيرة في الجانب اآلخر، يمكن   استخدامها   لفترات   اإلعداد   والتسجيل   واستراحات   القهوة .  توفر ريجنت مساحة 

متعددة االستعمال ألهداف مختلفة، مما يعطي الضيوف فرصة تحقيق رؤيتهم الفريدة لهذا الموقع. وتضيف المنافذ الجانبية المقوسة التي 
يتخللها الضوء الطبيعي، طابعًا خاصًا للمنطقة، مع إمكانية الوصول إليها من خالل الطابق الرابع، واحتوائها على كل التجهيزات الالزمة لتصبح 

الموقع المثالي الجتماعات العمل والحفالت االجتماعية على حد السواء.

The Regent meeting room features a three-metre high ceiling and is connected to the Palatine meeting room via a common 
pre-function area. The venue houses a separate, intimate pre-function area on the opposite side, which is suitable for setup, 

registration and coffee breaks. Offering a versatile space, Regent allows for a multitude of flexible setups, giving guests a blank 
canvas in which to create their own unique concept. Natural lighting through arched, bay windows adds a unique characteristic 
to the area, while private access to Regent from the fourth floor with all the necessary facilities located within reach make it the 

perfect venue for corporate meetings or social gatherings alike.



PALACE GARDENS
حدائق باالس

تتألق حدائق باالس بموقعها على أطراف بحيرة البرج المطلة على برج خليفة، لتضيف هالة استثنائية على كل حدث. بإمكان هذه الحدائق 
استضافة ١٥٠ شخصًا لحفل عشاء بكل سهولة، وحتى ٢٥٠ شخصًا لحفلة كوكتيل، حيث تتميز بتقسيم مساحتها إلى منطقتين استثنائيتين 

مناسبتين إلقامة الفعاليات واالحتفاالت العملية واالجتماعية، إحداهما بجانب البحيرة واألخرى تتخذ موقعًا مثاليًا لمشاهدة عروض نافورة دبي.

Palace Gardens, poised at the edge of Burj Lake and overlooking Burj Khalifa, lends each event an extraordinary aura. Effortlessly 
hosting up to 150 guests for gala dinners and up to 250 for cocktail receptions, it presents two unique areas suited for corporate 

and social events and celebrations – one at the lakeside and the other perfectly positioned to view performances by
The Dubai Fountain.

خمطط حدائق باالس 
PALACE GARDENS

FLOOR PLAN

حديقة باالس
جانب البحرية حديقة باالس

PALACEمع إطاللة على النافورة
LAKESIDE 
GARDEN PALACE

FOUNTAIN VIEW 
GARDEN

نافورة دبي

برج خليفة

THE DUBAI 
FOUNTAIN

BURJ KHALIFA

شرفة احلوض

حوض  السباحة

POOL DECK

SWIMMING
POOL

Venue Area (sqm) Reception Banquet املوقع

Palace Fountain View Garden 710 200 80 حديقة باالس مع إطاللة على النافورة

Palace Lakeside Garden 644 250 150 حديقة باالس جانب البحرية

الطابق األول 
level 1



the POOL AREA AND the POOL DECK
منطقة   حوض   السباحة وشرفة احلوض

تتسم   منطقة   حوض   السباحة   في   فندق   باالس وسط المدينة   برونق   وهدوء   وموقع   استثنائي   لتشرف   على   مشاهد   رائعة   لبرج   خليفة   ونافورة   دبي،  
 وهي   لذلك   مكان   مثالي   للفعاليات . 

تمتد   الخيم   العربية   على   جانبي   حوض   السباحة   الخارجي   فيما   تزين   الحدائق   األنيقة   وأشجار   النخيل   محيطه،   فتمسي   هذه   المنطقة   بديالً   منعشًا  
 لحضور   االجتماعات   والفعاليات  في   الداخل . 

تستوعب المساحة ما يصل إلى ٥٠٠ ضيف لحفل استقبال وما يصل إلى ٣٥٠ ضيف للوالئم، بشكل مريح، وهي لذلك المكان المثالي لتلبية احتياجات 
منّسقي الفعاليات خالل التخطيط لحفالت عشاء المؤسسات، وأحداث إطالق المنتجات الفاخرة وحتى حفالت عرض األزياء للمجموعات الجديدة 

من العالمات التجارية الفخمة، وذلك بفضل منصة الممشى المبتكرة التي يمكن إعدادها في داخل المسبح لخلق األجواء المرموقة والمنعشة. 
تتحّول احتفاالت الزفاف هنا إلى أحداث ساحرة، فمنطقة حوض السباحة في باالس قادرة على جعل أي مناسبات وحتى حفل عشاء زمالء المؤسسة 

استثنائية وآسرة.

Beautiful, tranquil and exceptionally positioned to take in the marvellous sights of Burj Khalifa and The Dubai Fountain, The Pool 
Area at Palace Downtown is an incomparable event venue. 

The outdoor pool is graced by Arabesque tents, with manicured hedges and palm trees along its periphery, a refreshing 
alternative to indoor meetings and events. 

The area comfortably accommodates up to 500 guests for a reception and up to 350 for banquets, a perfect fit for the 
requirements of event managers when planning corporate gala dinners, elaborate product launches and even introducing new 

collections of premium fashion brands, with an ingenious pool-catwalk setup. Wedding celebrations here are an enthralling affair 
and even group dinners transform into something extraordinary at the Palace poolside. 

خمطط منطقة  حوض السباحة
the POOL AREA FLOOR PLAN
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Venue Area (sqm) Reception Banquet املوقع

The Pool Area 1235 500 350 منطقة احلوض

The Pool Deck 350 120 70 شرفة احلوض

الطابق األول 
level 1



THIPTARA AND ASADO
وأسادو ثيبتارا 

خمطط مطعم ثيبتارا
 THIPTARA
FLOOR PLAN

خمطط غرف أسادو اخلاصة
ASADO PRIVATE ROOMS 

FLOOR PLAN

منطقة ١ 
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Venue
Dimensions (m)

(L x W)
Area (sq.m) Reception Banquet Theatre Classroom U-shape

Hollow 
Ballroom

Boardroom املوقع

Thiptara - 719 - - 40 - 25 - 18 ثيبتارا

Asado - 372 - 120 40 - 20 - 15 أسادو

Asado Private 1 7.6x5.6 43 - - - - - - 12 غرفة خاصة 1

Asado Private 2 5.8x5.5 23 - - - - - - 10 غرفة خاصة 2

الطابق األول 
level 1

إن أسلوب مطعم أسادو الريفي يشكل موقعًا مثاليًا الجتماعات الشركات للفطور، أو للغداء في الهواء الطلق، وحتى حفالت العشاء الحصرية 
واالجتماعات في غرفة الطعام الخاصة التي تستوعب ما يصل إلى ١٥ ضيفًا. كبديل عن ذلك، يستطيع الضيوف االستمتاع بنشاطات بناء الفريق من 

خالل صفوف الطهي األرجنتيني التفاعلية التي يستضيفها رئيس الطهاة.

يقدم مطعم ثيبتارا الواقع في قلب بحيرة البرج بدياًل منعشًا ألي اجتماع أو حدث. بفضل مرونتها الواسعة، تستطيع المجموعات االستفادة من 
استخدام كامل المساحة على مدار اليوم، فضاًل عن االستمتاع بعروض نافورة دبي في منتصف اليوم. ثيبتارا هي الموقع المثالي لوجبات الغداء 

االجتماعية، واالجتماعات الغير رسمية وورش العمل.

يحرص خبراء الطهي من أعلى المستويات ومن جميع أنحاء العالم على تبادل خبراتهم والمساعدة في خلق قائمة طعام دولية أو تقديم المأكوالت 
األرجنتينية والتايلندية التقليدية.

The country farmhouse style of Asado makes for the perfect affair from corporate breakfast meetings, al fresco group luncheons, 
to exclusive dinners or meetings in the Private Dining Room for up to 15 guests. Alternatively guests can enjoy the ultimate team 

building activity with an interactive, Argentinean Cooking Class hosted by the Head Chef.

Thiptara is situated in the heart of the Burj Lake and offers guests a refreshing alternative for any meeting or event. With 
extensive flexibility, groups can take advantage of utilising the entire space exclusively throughout the day, while enjoying a mid-

day fountain show. Thiptara is the ideal venue for social luncheons, informal meetings and workshops.

Culinary experts of the highest order from across the globe are eager to share their expertise and assist, and can create an 
international menu or the option of traditional Argentinean and Thai cuisine is available in each space respectively.



The VIEWING DECK
منصة   الرؤية

يهمنا   إعطاء   االنطباع   الصحيح   ولكن   جعله   انطباعًا   دائمًا   ال   يقدر   بثمن. لذلك   فنقترح   لكم   منصة   الرؤية   لحفل استقبال   أو   لقاء   احتفالي   يبقى   في  
 الذاكرة،   بحيث   يمكنكم   وضيوفكم   التمعن   بالنظر   الى   برج   خليفة،   أو   االستمتاع   بنافورة   دبي   الراقصة،   أو   االنغماس   باألعجوبة   المعمارية   التي   هي  

 وسط   مدينة   دبي   الواقعة   على   مرمى   البصر،   فيما   تتمتعون   بالوالئم   االستثنائية   التي   يشتهر   فندق  باالس وسط المدينة   بها . 

يرحب هذا المكان اآلسر بـ٢٠٠ ضيف لحفل استقبال وما يصل إلى ١٢٠ ضيفًا لحفل عشاء أو بوفيه. إنه مكان متعدد االستعماالت، مما يجعله مثاليًا 
لحفل زفاف من األحالم، أو حفلة خاصة، أو حفل عيد ميالد أو حفل مباركة أو حتى لحظة التقدم للزواج التي ال ُتنسى. إنه كذلك االختيار المناسب 

لحفالت الكوكتيل التي تسبق احتفاالت الزفاف في قاعة رويال.

Making the right impression is important, but making a lasting one is invaluable. For a reception or celebratory gathering that 
lingers in the memory, consider The Viewing Deck, from where your guests can look up at the magnificent Burj Khalifa, gaze at 
the dancing Dubai Fountain, or around at the architectural marvel that is Downtown Dubai, all while enjoying the exceptional 

catering that Palace Downtown is renowned for.

This intriguing space welcomes 200 guests for a reception and up to 120 for a sit-down dinner or buffet. It is a versatile venue 
– perfect for a dream wedding or private party, a birthday, blessing, or even that unforgettable proposal. This makes it an 

impeccable choice for cocktail receptions that precede wedding celebrations in the Royale Ballroom. 

خمطط منصة الرؤية
The VIEWING DECK

FLOOR PLAN

احلدائقاحلدائق
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THE DUBAI 
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BURJ KHALIFA

Venue
Dimensions (m)

(L x W x H)
Area (sq.m) Reception Banquet Theatre Classroom U-shape

Hollow 
Ballroom

Boardroom املوقع

The Viewing Deck - 802 200 120 - - - - - منصة الرؤية

الطابق الرابع
Level 4


