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THE PERFECT
SETTING

Welcome to the Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa

Celebrate your special day on the beautiful grounds 
of the Westin Abu Dhabi, with delicious cuisine, 

picture-perfect locations and personalized service, 
every detail of your Westin wedding is carefully 

selected to reflect every dream you have. We will 
ensure that every nuance of your event is attended 

to, leaving you relaxed and energized to revel in the 
joy of your celebration.You can be confident that 

your day will be everything that you've dreamed of. 

The table settings gleam. 
Guests are assembled, 

happily chattering. 
Everything is as ready as you are.

المكان 
المثالي

أهًال بكم في منتجع ويستن أبو ظبي للغولف. 

احتفلوا بمناسباتكم الخاصة في منتجع ويستن 
أبو ظبي الساحر، الذي يقّدم لكم أشهى اطباق اللذيذة، 

والمناظر الخالبة التي تشّكل إطاراً ممتازاً لصوركم، با�ضافة 
إلى الخدمة المتميزة. 

فلن يكون زفافكم في ويستن أبو ظبي سوى حلم يتحقق، 
إذ سوف نعتني بأدق تفاصيل فعاليتكم، لنؤمن لكم جواً 

من الراحة والنشاط حتى تنعموا باحتفالكم. الزفاف في 
ويستن، حلم فعًال يتحقق. 

الطاوالت جاهزة ومزيّنة بأناقة، الضيوف 
مجتمعون يتبادلون احاديث وسط أجواء 

من السعادة والفرح. كل شيء جاهز تمامًا.



WESTIN WEDDING
PACKAGE

Deluxe dinner buffet specially prepared for your wedding event 
Welcome virgin cocktail

Stylish three-tier wedding cake with your choice of flavour 
Your choice of our wedding linen 

Complimentary night’s stay in one of our suites for 
the Bride and Groom inclusive of in room breakfast

 1st Anniversary complimentary dinner for two
Complimentary tasting for the bride and groom + two guests

Preferred room rates for your guests
Discount on spa treatments

Wedding Package at AED 250
The Westin Wedding Package can be tailor made  

according to personal preferences. 
The above rate is subject to 10% service charge and 6% tourism fee.

حزمة زفاف
ويستن

بوفيه عشاء فاخر معّد خصيصًا لزفافكم
كوكتيل استقبال خاليمن الكحول

وقالب حلوى أنيق من ثالثة طوابق بالنكهة التي تختارونها
خياركم منأغطية المائدة والكراسي في حفل الزفاف

إقامة ليلة واحدة للعريسين في أحد أجنحتنا، شاملة الفطور داخل الغرفة
عشاء لشخصين في الذكرى اولى للزفاف

جلسة تذوق للعريسين وضيفين إضافيين
أسعار غرف تفضيلية لضيوفكم

خصم على عالجات المنتجع الصحي

حزمة الزفاف ٢٥٠ درهم
يمكن إعداد حزمة زفاف ويستن وفقًا لتفضيالتكم الشخصية.

يخضع السعر أعاله إلى ١٠٪ رسوم خدمة با�ضافة إلى ٦٪ رسوم سياحية



YOUR
MOMENT

All heads turn as you make your entrance.
A hush falls. Anticipation gives way to delight.

This moment is indelible.

Your moment captured forever, a white dress, endless greens, the natural elegance of stone, 
water and wood will set you in the right surrounding for your  personal wedding picture. 

لحظتكما 
المميزة

تدخالن، فيلتفت الجميع إليكما.
يسود الصمت، وتنسدل البهجة في القلوب.

إنها اللحظة المميزة.
اللحظة الخالدة، الثوب ابيض، المناظر الطبيعية الخضراء الخالبة، الصخور انيقة، 

والماء والخشب، كلها جاهزة اللتقاط صورة الزفاف المميزة. 



The Heavenly Spa at the Westin Abu Dhabi Golf 
Resort & Spa embodies our health-enhancing 

philosophy, enjoy the invigorating power of our 
signature techniques in one of six treatment rooms. 

We will pamper you, re-energise you, melt away your 
tension, nourish your skin and decongest your mind. 

When you walk out you will feel invigorated and 
ready for the beginning of your new journey.

Spa for Her

Treat yourself royally with a round of golf or training 
lesson before your special day. The Westin Abu 

Dhabi Golf Resort & Spa is the hospitality heart of 
the Abu Dhabi Golf Club- a 27 hole championship 

course, home to the PGA European Tour 
Abu Dhabi Golf Championship.

Golf for Him

HER &
HIM

HER &
HIM

للعريس 
والعروس

للعريس 
والعروس

كن ملكًا، ودّلل نفسك بلعب جولة غولف، أو تمرّن على لعب 
الغولف، قبل يومك المميز. فمنتجع ويستن أبو ظبي للغولف 

يجّسد قلب الضيافة في منتجع أبو ظبي للغولف، بحيث أنه كناية 
عن ملعب بطولة مؤلف من 27 حفرًة، يستضيف بطولة أبو ظبي 

للغولف ضمن جولة الرابطة اوروبية لمحترفي الغولف 
في أبو ظبي.

يجسد منتجع "هيفنلي" الصحي فلسفتنا الرامية إلى صحة أفضل، 
فاستمتعي بتقنياتنا المنعشة في أي من غرفنا العالجية الست. 

سوف ندللك، ونزودك بالطاقة، ونزيل توترك، ونغذي بشرتك ونريّح 
ذهنك، لتخرجي مشرقًة، مفعمًة بالنشاط، جاهزًة لحفل زفافك 

وحياتك الجديدة. 

غولف للعريس عالجات المنتجع الصحي للعروس



For the ultimate in sophistication and 
luxury, the Westin Abu Dhabi Golf 

Resort & Spa allows you and your loved 
ones to celebrate in style, leaving you 

with memories to cherish forever. For 
your convenience the Westin has a  

range of in house wedding suppliers. 

Event

ALLISAR - Flower Specialist

SWANK - AV Equipment

ST Beauty Salon

IN HOUSE
SUPPLIER

مورّدو خدمات 
الزفاف

من أجل زفاف باهر وخالب، 
يتيح منتجع ويستن أبو ظبي للغولف، لكم 

ولضيوفكم فرصة االحتفال وسط أجواء أنيقة تبقى 
محفورًة في ذاكرتكم إلى ابد. يمكنكم االستفادة من 

موردي خدمات الزفاف التابعين لويستن لطلباتكم 
الخاصة.


