2013 عطلة سباق نهاية األسبوع

instagram.com/yasviceroy

twitter.com/yasviceroy

facebook.com/yasviceroy

 في ياس فايسروي أبوظبي2013 عطلة سباق نهاية األسبوع
 ويجسد هذا الفندق ذو الخمس،2013  لعام1  حيث تنظم جائزة طيران االتحاد الكبرى للفورموال،عش تجربة متميزة أثناء عطلة سباق نهاية األسبوع في ياس فايسروي أبو ظبي
 والذي يقدم لك عطلة نهاية أسبوع تعيش1  دلل نفسك وتمتع باإلقامة في الفندق الوحيد المقام فوق حلبة سباق فورموال.نجوم بغرفه الفاخرة أيقونة متميزة في جزيرة ياس
. المثيرة1 خاللها أجواء سباقات الفورموال
.حيث نعد كل نزالئنا وزوارنا بقضاء عطلة نهاية أسبوع لن تنسى في أجواء ياس فايسروي المتميزة

facebook.com/yasviceroy

twitter.com/yasviceroy

Live the experience in style during Race Weekend at Yas Viceroy for the 2013 Formula 1™ Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix.
Yas Viceroy represents the pinnacle of glamour and provides breathtaking 5-star accommodation on Yas Island. Be spoilt by staying
in the only hotel in the world built on a racetrack, meaning that our guests are at the heart of the action during Race Weekend…
We promise an unforgettable Race Weekend for all our guests and for everyone who comes and lives the experience at Yas Viceroy in style!
Timings of restaraunts: Breakfast: 6.30am to 10.30am l Lunch: 12.00pm to 3.00pm l Dinner: 4.00pm to midnight

أشهى المأكوالت العالمية

A world of culinary experiences
استمتع بالرقص طوال الليل في
االستراحة األروع تحت سماء أبوظبي
كن في قلب الحدث مع أنغام موسيقى الـ دي جي أنيا وتلذذ
،بالمشروبات المنعشة والمأكوالت الخفيفة اللذيذة
حيث تعد استراحة سكاياليت المكان األمثل لالسترخاء
تحت أضواء الغطاء المعدني (الجردشيل) بعد يوم
!سباق حافل

الطعم اإليطالي العريق

02:00 – 19:00 :األوقات

أجواء هادئة لتناول المأكوالت اإليطالية
يوفر مطعم أميتشي
ً
.الريفية مع قائمة واسعة من المشروبات المنعشة

 نوفمبر3  أكتوبر و حتى31 أيام

Dance the night away
AT THE ultimate rooftop lounge

Savour tastes from around the world while being in the most exciting 5-star hotel in Abu Dhabi.
There is a lot to look forward to at Yas Viceroy from exceptional dining venues to amazing,
hip and trendy nightlife events taking place during this thrilling weekend.

Be at the centre of the action with upbeat
house music from our resident DJ Anya and
sip on our signature cocktails accompanied by
delectable tapas. Skylite Lounge is the trendiest
place to chill after a day at the racetrack under
the sparkling gridshell of Yas Viceroy.

A taste of Italy
Amici offers a casual ambience to dine on
rustic and classic Italian cuisine and sample
a comprehensive beverage menu.

Timings: 7.00pm to 2.00am
on 31 October and 3 November

 درهم ًا للشخص الواحد350 :السعر
)(اليشمل رسوم الخدمة والسياحة

Price: AED 350++ per person

استرخ بعد عطلة
السباق المليئة باإلثارة

رائعة الهند

المكون من
يقدم إسبا ياس فايسروي عرض االسترخاء التام
ّ
ساعتين من أية معالجة تختارونها باإلضافة لتدليك الوجه فقط
.) رسوم سياحية%6  رسوم خدمة و%10  درهم ًا (غير شامل لـ600 مقابل

 حيث،يجلب مطعم أنغار المذاقات الهندية األصيلة إلى مدينة أبوظبي
يمزج ما بين النكهات والتوابل الهندية ولمسات الطهي العصرية

 درهم ًا للشخص الواحد600 :األسعار

 درهم ًا للشخص الواحد350 :السعر
)(اليشمل رسوم الخدمة والسياحة

العنوان األساسي للمذاق الياباني
اكتشف أشهى أطباق قائمة األوماكاسي خالل عطلة سباق
نهاية األسبوع وتمتع بلذائذ أطباق السوشي ومشاوي الروباتياكي
. والساشيمي والتيمبورا مع كوكتيالت الساكي
 درهم ًا للشخض الواحد350 :السعر
)(اليشمل رسوم الخدمة والسياحة

عبق جنوب شرق آسيا
يقدم نودل بوكس المأكوالت األسيوية العصرية مثل الكسا
وناسيي جورنج وديم سوم وأطباق صينية تقليدية أخرى ضمن
.أجواء مفعمة بالحياة
تقدم األطباق المميزة والخاصة لفترتي الغداء والعشاء
. من نوفمبر3  أكتوبر وحتى الـ31 في

 درهم ًا للشخص الواحد350 :السعر
)(اليشمل رسوم الخدمة والسياحة
تقدم جميع قوائم الطعام المذكورة أطباق خاصة
 أكتوبر وحتى31 خالل فترة الغداء والعشاء في أيام
 نوفبمر3 الـ
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2013 Race Weekend at Yas Viceroy Abu Dhabi

24:00 – 16:00 : | العشاء15:00 – 12:00 : | الغداء10:30 – 06:30 : الفطور:أوقات عمل جميع المطاعم

 بل هناك المزيد، وليس ذلك فحسب،استمتع بتناول أشهى األطباق من مختلف أنحاء العالم في ياس فايسروي أبوظبي
 إضافة إلى تشكيلة مأكوالت بديعة وعروض فنية مسائية مدهشة خالل،من التجارب االستثنائية في مطاعمنا المتنوعة
.عطلة نهاية األسبوع

instagram.com/yasviceroy

 حيث المتعة،مطعم أوريجنز
يمكنك أن تختار مقعدك في الصالة الداخلية وتستمتع باألجواء
األنيقة النابضة بالحياة أو أن تجلس على التراس الخارجي مستمع ًا
.بالمشاهد القريبة والمذهلة لـ حلبة مرسى ياس
2013  نوفمبر1 يوم
:الفطور
ً
 درهما للشخص الواحد155
الغداء أوالعشاء
 درهم ًا للشخص الواحد350

2013  أكتوبر31 يوم
:الفطور
ً
 درهما للشخص الواحد155
:الغداء أو العشاء
 درهم ًا للشخص الواحد350

2013  نوفمبر2 يوم
) درهم ًا للشخص الواحد (اليشمل رسوم الخدمة والسياحة155 :الفطور
) درهم ًا للشخص الواحد (اليشمل رسوم الخدمة والسياحة350 :الغداء
) درهم ًا للشخص الواحد (اليشمل رسوم الخدمة والسياحة500 :العشاء
تتوفر في جميع األوقات الطاوالت
في الصالة الداخلية أو على التراس
2013  نوفمبر3 يوم
) درهم ًا للشخص الواحد (اليشمل رسوم الخدمة والسياحة155 :الفطور
) درهم ًا للشخص الواحد (اليشمل رسوم الخدمة والسياحة350 :الغداء
 درهم ًا للشخص الواحد (يشمل تشكيلة من المشروبات1000 :العشاء
)الفوارة المختارة) (اليشمل رسوم الخدمة والسياحة
تتوفر الطاوالت في الصالة الداخلية فقط مع إطاللة محدودة للحلبة
 درهم ًا للشخص الواحد – مباع بالكامل (يشمل تشكيلة من1400
)المشروبات الفوارة والمختارة) (اليشمل رسوم الخدمة والسياحة
.طاوالت مع إطاللة مباشرة على حلبة السباق

dining@viceroyhotelsandresorts.com  أو راسلنا على+971 2 656 0600  اتصل على،للحجوزات
www.viceroyhotelsandresorts.com/abudhabi أو تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني

كما يمكنكم االستمتاع واالسترخاء لبعض الوقت في آلة النوم المريح
 دقيقة من االسترخاء فيها فقط20 الـ ميتروناب خالل عطلة السباقات فـ
.) ساعتين2( كافية لتعوض أجسادكم طاقة تعادل نوم أو راحة
، في ياس فايسرويESPA للحجز في
 أو مراسلتنا على+971 2 656 0862 يمكنكم االتصال على
ESPA.SPA@viceroyhotelsandresorts.com

اإلقامة الرائعة
والمثيرة

Relax AFTER the adrenaline
rush of Race Weekend

Angar brings a taste of India to Abu Dhabi taking
traditional Indian flavours and spices and giving
them a delicious modern twist.

Price: AED 600++ per person
Alternatively, unwind in our Metronaps’ energy
pods and experience 20 minutes of relaxation
equivalent to resting for 2 hours.
For reservations at ESPA at Yas Viceroy,
please call + 971 2 656 0862 or email
ESPA.SPA@viceroyhotelsandresorts.com

Your exhilarating
and glamorous stay

استعدوا إلقامة التنسى في
،فندق ياس فايسروي أبوظبي
الفندق الوحيد في العالم الذي
يقع مباشرة فوق حلبة
.1 فورموال
الغرفة الديلوكس

Experience exhilarating accommodation
as Yas Viceroy is the only hotel in the world
located on a Formula 1TM racetrack meaning
that guests can enjoy the full race
weekend experience.
Deluxe Room

الجناح الديلوكس

Deluxe Suite

*) دوالر1.415(  درهم ًا5.200

An Indian extravaganza

ESPA at Yas Viceroy offers you the ultimate
indulgence with a 2-hour combination of any
body massage and facial.

AED 5,200* (USD 1,415)

*) دوالر4.085(  درهم ًا15.000

AED 15,000* (USD 4,085)

جناح ياس الكبير

Yas Grand Suite

*) دوالر4.900(  درهم ًا18.000

AED 18,000* (USD 4,900)

جناح المارينا التنفيذي

Marina Executive Suite

* ) دوالر5.990(  درهم ًا22.000

AED 22,000* (USD 5,990)

. اإلقامة ألربعة ليالي كحد أدنى.* تطبق الشروط واألحكام
 رسوم سياحية%6  رسوم خدمة و% 10األسعار لليلة واحدة وتخضع لـ

*Terms and conditions apply. Minimum of 4 nights stay. Rates are per
night and are exclusive of 10% service charge and 6% tourism fee.

 أو مراسلتنا على+971 2 656 0700 للحجز يرجى االتصال على
yas.reservations@viceroyhotelsandresorts.com
أو زيارة موقعنا على شبكة االنترنت
www.viceroyhotelsandresorts.com/abudhabi

For reservations, call +971 2 656 0700 or email
yas.reservations@viceroyhotelsandresorts.com
or visit our website
www.viceroyhotelsandresorts.com/abudhabi

Price: AED 350++ per person

Origins of excitement
Dine indoors and soak up the vibrant surrounding
at the hub of Yas Viceroy Abu Dhabi or enjoy
a direct view of the thrilling track on Origin’s
spacious terrace overlooking Yas Marina Circuit.
31 October 2013
Breakfast:
AED 155++ per person
Lunch or Dinner:
AED 350++ per person

1 November 2013
Breakfast:
AED 155++ per person
Lunch or Dinner:
AED 350++ per person

JAPANESE DELIGHTS
Discover and enjoy a delectable Omakase menu
during Race Weekend. Kazu offers a true taste of
Japanese culinary masterpieces from the robatayaki
grill as well a vast selection of sushi, sashimi and
tempura served with refreshing sake cocktails.

2 November 2013
Breakfast: AED 155++ per person
Lunch: AED 350++ per person
Dinner: AED 500++ per person

Price: Starting from AED 350++ per person

All meals offer indoor seating
and terrace racetrack view seating.

FLAVOURS OF SOUTH EAST ASIA

3 November 2013
Breakfast: AED 155++ per person
Lunch: AED 350++ per person
Dinner: AED 1,000++ per person
(including selected beverages, spirits and bubbly)

Noodle Box offers contemporary South East
Asian cuisine in casual, yet vibrant surroundings.
Specialities include Laksa, Nasi Goreng, Thai
curries, dim sum and other Chinese classics.
Selected signature dishes will be served for lunch
and dinner on 31 October, 1, 2 and 3 November.

Indoor seating with partial racetrack views

Price: AED 350++ per person

AED 1,400++ per person - SOLD OUT
(including selected beverages, spirits and bubbly)

All above menus will offer selected signature
dishes served for lunch and dinner on the
31 October, 1, 2 and 3 November .

Terrace racetrack view seating.

For reservations, call +971 2 656 0600 or email dining@viceroyhotelsandresorts.com
or visit our website www.viceroyhotelsandresorts.com/abudhabi

PRESENTS Cirque LE Soir

سيرك لو سوار

www.cirquelesoirf1.com

www.cirquelesoirf1.com
«رول أب رول أب» هذا العام سيزور سيرك لو سوار أبوظبي خالل عطلة سباق نهاية األسبوع ليقدم
 حيث سيتحول راش ليكون محط أنظار جميع الراغبين،أجمل عروضه في راش في ياس فايسروي
ّ
يحضره خبراء سيرك دو جور ثم
) يبدأ العرض مع غداء مبكر (برنش.في السهر في ياس فايسروي
تمتد قائمة المتعة غير المنتهية حيث يقوم أمهر المؤديين من سيرك لو سوار بنقل المتعة إلى
 أماعندما يحل الليل فسيتحول.مائدتكم بينما يعصف هدير محركات سيارات السباق على الحلبة
راش مرة أخرى إلى مكان يجمع عشاق الموسيقى والسهر ويزدحم بالمشاهير الذين سيشاركون
.بالغناء أمثال أي كون و نيللي باإلضافة إلى العديد من كبار النجوم الذين سيفاجئونكم بحضورهم

Roll up, roll up... this year, Cirque Le Soir rolls into Abu Dhabi for Race Weekend
and pitches up its big top at Rush, which will be transformed into a circus
spectacular setting to be the most indulgent party. Begin with a brunch brought
to you by Cirque Du Jour, the ultimate fine dining experience. Cirque Le Soir’s
finest performers will bring the circus to life at your dining table whilst the race
cars tear up the track below. As night falls, guests are invited to party with
a star-studded celebrity line-up including performances by heavy weight artists
Akon and Nelly as well as surprise celebrity guests.
BOOK YOUR TABLES NOW TO THE BEST AFTER-RACE PARTY

احجز طاولتك اآلن لالستمتاع بأروع حفالت ما بعد السباق

Friday 1 November
All Day Package
AED 1,000 per person
Evening Entertainment:
Nelly Live

THE Podium Lounge at MARINA rooftop

Saturday 2 November
All Day Package
AED 1,000 per person
Evening Entertainment:
Akon Live

Pre-sales price: AED 500 per person
AED 800 per person inclusive of a bottle of bubbly
AED 2,500 per person inclusive of a bottle of premium bubbly

The Podium Lounge presents the ultimate party for the racing community
as well as for Dubai and Abu Dhabi’s elite. Attended by drivers, celebrities,
musicians, Royalty, models, ambassadors and the ultra jet-set crowd,
this party will be the most glamorous nightlife experience during the
2013 Formula 1™ Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix.

International DJs: Friday 1 | Saturday 2 | Sunday 3 | Sander Kleinenberg,
Seb Fontaine, Hugo Heathcote, Miles Slater
Friday 1 | Saturday 2 | Hollaphonic

Sunday 3 November
All Day Package
AED 1,500 per person
The Code 20 Party with the
Official Red Bull Racing DJ Erok

The Cirque Du Jour brunch is inclusive of a fine dining menu, house spirits,
grape beverages and hops. Bubbly and premium products will be charged
on consumption all weekend. If you are wild enough to keep up with the circus
all weekend, there is a 3-day super package available in advance for AED 3,000
per person which includes exclusive access to the evening events. Cirque Le Soir
welcomes you from 7.00pm to 4.00am on 1, 2 and 3 November.
For all reservation enquiries, please contact the Cirque team
on +971 56 115 4507 or +971 50 995 5400. Alternatively email
reservations@cirquelesoirdubai.com
Terms and conditions
• Cirque Du Jour Brunch is inclusive of fine dining menu, house spirits and grape beverage.
Served from 2.00pm to 7.00pm on the 1, 2 and 3 November. Bubbly and premium
products will be charged on consumption.

For tickets and VIP tables, contact the Podium Lounge
at robbie@podiumlounge.com or call +971 56 113 4626
or visit www.podiumlounge.com/ae

The Fashion Circuit
From pit lane to poolside, the
excitement continues as British
luxury brand Zaeem Jamal presents
‘The Fashion Circuit’ - an exclusive
showcase featuring stunning couture.
Join us at The Podium Lounge on
Yas Viceory’s Marina rooftop for this
glamorous fashion show and find
the perfect dress!

:بوديوم الونج في ياس فايسروي – السطح العلوي لجناح المارينا
 حيث ستكون هذه،يعد البوديوم الونج المكان المميز للنخبة من عشاق السباقات في دبي وأبوظبي
الحفلة وبحضور العديد من السائقين والموسيقين والعارضات والسفراء والنخبة من األسر الملكية
1 مساء حافل لسباق جائزة االتحاد للطيران للفورموال
أقصى مايريده أي شخص خصوص ًا بعد يوم
ٍ
.2013 المقام في أبوظبي
 درهم ًا للشخص الواحد500 :األسعار
 درهم ًا للشخص الواحد شامل زجاجة من المشروبات800
 درهم ًا للشخص الواحد شامل زجاجة من المشروب الفوار الفاخر2500
، نوفمبر | دي جي ساندر كالينينبيرغ3  واألحد2  والسبت1  أيام الجمعة:الـ دي جي العالميين
 دي جي مايلز سالتر، دي جي هوجو هييثكوت،دي جي سيب فونتاين
 نوفمبر | تحدي الـ دي جيز جريج ستاينر و أولي وودز2  والسبت1 أيام الجمعة
، روبي هويزكوك،لحجز البطاقات وطاوالت الـ في أي بي يمكنكم التواصل مع مدير البوديوم الونج
Robbie@podiumlounge.com  أو عبر البريد االلكتروني على+971 56 113 4626 على الرقم
www.PodiumLounge.com/ae أو على الموقع االلكتروني

عرض األزياء
لن تتوقف المتعة من خطوط صيانة سيارات
السباق وحتى برك السباحة بل تستمر مع مصمم
األزياء الفاخرة البريطاني زعيم جمال حيث يقدم
عرضه «أزياء الحلبة» والذي يعتبر عرض ًا حصري ًا ألزياء
.حفالت الكوكتيل الراقية أو مالبس السباحة الفاتنة
 مساء كل يوم في11 يبدأ العرض من الساعة الـ
البوديوم الونج – السطح العلوي لجناح المارينا

Fashion showcase at 11.00pm
every night at The Podium Lounge,
Marina rooftop.

Available from 1 to 3 November only.
RSVP: 800 CAVALLI (2282554) or +971 4 332 9260
or reservations@cavalliclubdubai.com

:2013  نوفمبر2 السبت
عرض يشمل كامل اليوم
 درهم ًا للشخص الواحد1000
:يحيي الحفل
Akon
:2013  نوفمبر3 األحد
عرض يشمل كامل اليوم
 درهم ًا للشخص الواحد1500
، مع إيروك20 حفلة كود
.الدي جي الرسمي لعالمة ريد بول

يشمل الغداء المبكر (البرنش) من سيرك دوجور الخدمة على الطاولة والمشروبات المحلية في الفندق
 أما إذا كنت ممن يعشقون المتعة مع.والمشروبات الفوارة األخرى فتكون على أساس تكاليف إضافية
 درهم ًا يشمل الدخول3000 السيرك فلدينا ماتريد عرض يشمل سيرك لو سوار لثالثة أيام فقط مقابل
4 مساء وحتى الساعة الـ
19:00  يرحب بكم سيرك لو سوار منن الساعة الـ.الحصري للحفل المسائي راش
ً
.2013 فجراً من األول وحتى الثالث من نوفمبر
للحجز أو االستفسارات يرجى التواصل مع فريق السيرك
 أوreservations@cirquelesoirdubai.com عبر البريد
+971 50 995 5400  أو+971 56 115 4507 :باالتصال على
Terms and conditions
• يشمل الغداء المبكر (البرنش) من سيرك دوجور الخدمة على الطاولة والمشروبات المحلية في الفندق الساعة
 أما المشروبات الفاخرة والفوارة األخرى فتكون على. نوفمبر1،2،3 مساء أيام
19:00  ظهرا ً وحتى الساعة الـ14:00 الـ
ً
. .أساس تكاليف إضافية

نوتيلوس يحتضن كافالي كلوب

Cavalli comes to Nautilus
Embracing the true exuberance of Formula 1TM, the fabulously stylish
Cavalli Caffè will be hosted at Yas Viceroy’s Nautilus for the first time. The most
fashionable place to experience the weekend, Cavalli Caffè brings together
the magnificent marina and track views, with fabulous Italian cuisine.

:2013  نوفمبر1 الجمعة
عرض يشمل كامل اليوم
 درهم ًا للشخص الواحد1000
:يحيي الحفل
Nelly

Yas Viceroy Race Memorabilia Gallery
An incredibly rare collection of hand-signed memorabilia from the
Formula 1TM drivers, presented by The Podium Lounge and Helping Hand
Group will be on display all weekend at the Yas Viceroy Bridge Gallery.
Enjoy 20% discount upon presentation of your keycard and take home
a memento of the weekend!

معرض سباق ياس فايسروي ميمورابيال جاليريا
تقدم مجموعة هلبينج هاند بالتعاون مع بوديوم الونج مجموعة نادرة وفريدة من التحف والتذكارات
 طوال عطلة سباق نهاية األسبوع في معرض الجسر1 الموقعة من عظماء وكبار سائقي الفورموال
 لمجرد%20  يمكن لنزالء ياس فايسروي االستفادة من خصم بقيمة.المعلق في ياس فايسروي
.إظهارهم مفتاح الغرفة عند الرغبة بشراء أي تذكار

، يحتضن مطعم نوتيلوس في ياس فايسروي وألول مرة كافالي كافيه1 بالتناغم مع صخب الفورموال
المكان األمثل لقضاء عطلة نهاية أسبوع السباقات حيث يجمع كافالي كافيه أشهى المأكوالت اإليطالية
بإطالالت فاتنة على المارينا و لفترة محدودة
.ابتداءاً من األول و حتى الثالث من نوفمبر فقط
+971 4 332 9260 ) أو2282554( CAVALLI للحجز يمكنكم االتصال على
reservations@cavalliclubdubai.com أو عبر البريد االلكتروني

