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Unique.  Luxurious. Opulence.

Explore it!

التفــرُّد. الرفاهيــة. الفخام��ة

https://www.kempinski.com/en/doha/marsa-malaz-kempinski-the-pearl-doha/virtual-tour/
http://www.kempinski.com/marsamalaz/virtual


Your dream wedding...  
starts here!
What do dreams look like? They look like timeless, palatial architecture set against a 
heavenly backdrop of sparkling pools and the azure ocean. Like the graceful melody of the 
waves gently lapping against the shore. And like the most magical place in Qatar to play 
host to your wedding day.

From delectable cuisine to incomparable service… the most spacious rooms and suites in the 
country, to a ballroom setting that is simply beyond compare.

Yet this is no dream. This is blissful reality. Don’t close your eyes… you won’t want to miss 
a single moment.

حفــل زفاف أحالمك 
يب��داأ هن��ا!

ــاه مرتقرقــة ويطــل عــى  ــو أن أحداثهــا تجــري وســط تصميــم معــاري أســطوري يــزدان يف الخلــف بأحــواض مي كيــف تبــدو األحــالم؟ تبــدو كــا ل

ــة قطــر  ــن ســحراً وغموضــاً يف دول ــر األماك ــو أن أك ــا ل ــة ك ــواج عــى الشــاطئ لتعــزف نغــات رقيق ــادى األم ــاء، وتته ــاه الزرق ــط زاخــر باملي محي

ــاوٍة وترحــاب. ــِك بحف ــل زفاف يســتضيف حف

ة بأرقــى فنــون الطهــي وصــوالً إىل الخدمــات االســتثنائية التــي ال تُضاَهــى... ومــن الغــرف واألجنحــة األكــر رحابــًة  بــدءاً مــن األطبــاق الشــهية املحــرَّ

يف الدولــة، وحتــى إعــدادات قاعــة االحتفــاالت التــي تعجــز الكلــات عــن وصفهــا. 

يت لحظة واحدة. نعــم إنــه ليــس ُحلــاً، إنه واقع ميلء بالبهجة والســعادة، فال تُغمــي عينيك... فمن الصعــب أن تَُفوِّ



Your heart’s 
desire
Wish for it… dreams can come true. To ensure they do, your own dedicated wedding 
planner is delighted to provide you and your family with the utmost support, before, during 
and after your wedding day. Tell them your dream and watch as they bring it to life before 
your eyes… managing, organizing and coordinating the finest details to your perfection.

Perfectly. Expertly. Precisely to your requirements. Whether it’s organizing your exquisite 
culinary journey, prepared by our talented chefs, or arranging your personal butler for a stay 
that is simply beyond the ordinary. Whatever your desire, consider it taken care of.

رغبــات القلوب
ــِك تقديــم  ــص ل ــاف املَُخصَّ ــِك، يــر منظــم حفــالت الزف ــع أحالمــِك وأمنيات ــق جمي ــا تشائني...وســتتحقق أحالمــِك. وللتأكــد مــن تحقي ــي م فقــط متن

ــِك... ــام عيني ــع أم ــى أرض الواق ــه ع ــو يحقق ــه وه ــِك وراقبي ــن حلم ــه ع ــده. أخربي ــاءه وبع ــك وأثن ــوم زفاف ــل ي ــِك قب ــِك ولعائلت ــامل ل ــم الش الدع

ــل. ــى النحــو األمث ــا وتنســيقها ع ــل وتنظيمه ــإدارة أدق التفاصي فســيقوم ب

ــاة، أو  ــر الطه ــة أمه ــع، بصحب ــي الرائ ــون الطه ــامل فن ــِك يف ع ــم رحلت ــدد تنظي ــر بص ــواء كان األم ــِك. س ــع متطلبات ــي جمي ــة تلب ــربة ومثالي ــة وخ دق

ــم  ــه يت ــا تتمنين ــال. تأكــدي أن كل م ــي ســتفوق الخي ــدق الت ــِك يف الفن ــِك طــوال مــدة إقامت ــذي ســيلبي احتياجات ــِك الخــاص ال ــني خادم بصــدد تعي

ــه. ــاء ب االعتن





Culinary 
excellence
The perfect day. Your perfect moment. The perfect choice of those things that make your 
wedding purely unforgettable. Everything you desire to put the finishing touches on the 
biggest day of your life… luxurious, opulent, tailor-made just for you.

Delectable, exquisite, hand crafted canapés, macarons, chocolates and cakes. 
Sharing, plated or buffet, service and presentation is your choice. Sublime flower displays that 
explode in a kaleidoscope of sumptuous colour. Everything opulent. Everything fabulous. 
Everything truly luxurious. A day that will be forever remembered.

التفــوق يف عــامل الطهي
ــه  ــا تتمنين ــتجدين كل م ــى. س ــة ال تُن ــة رائع ــِك تجرب ــل زفاف ــل حف ــي تجع ــور الت ــك األم ــايل لتل ــار املث ــة، االختي ــِك املثالي ــايل، لحظت ــوم املث الي

ــِت. ــِك أن ــن أجل ــة م ــة والخصوصي ــرتف والفخام ــاين ال ــِك... كل مع ــوم يف حيات ــة عــى أهــم ي ــاء اللمســات النهائي إلضف

ُمَقبِّــالت الكانابيــه وحلــوى املــاكارون والشــوكوالتة والكعــكات الشــهية الرائعــة املحــرة بيــد طهــاة ماهريــن. خدمــة األطبــاق الكبــرة 

املناِســبة للمشــاركة أو األطبــاق الصغــرة املناســبة لألشــخاص أو البوفيــه وطريقــة التقديــم، كل ذلــك حســب اختيــارِك. أســاليب عــرض 

ــرتف.  ــة وال ــاين الفخام ــة. كل مع ــاين الروع ــرة والســخاء. كل مع ــاين الوف ــة. كل مع ــوان الزاهي ــة باألل ــات الزهــور بتنســيقات مفعم ــة لباق ُمذهل

ــدان. ــراه يف الوج ــتُخلد ذك ــوم س ي



Relaxation, 
bliss and beauty
Lie back. Relax. Allow yourself to float away to a place of serene calmness. 
Here, true well-being envelops you, with relaxation and beauty facilities unlike anywhere else. 
This is a heavenly retreat for bride and groom as well as family and friends alike, where 
pampering has been elevated into an art form.

Step into the first and exclusive Spa by Clarins in the GCC and begin your beauty ritual in 
one of the 23 palatial treatment rooms. Step out feeling fabulous and looking sensational. 
Your big moment is approaching. Now you are ready.

االســرتخاء والبهجــة والجال
انعمــي باالســرتخاء واالســتجام ولــوذي بالفــرار إىل مــكان يحوطــه الهــدوء والســكينة. ســتجدين هنــا منشــآت لالســرتخاء والتجميــل ليــس لهــا مثيــل 

يف مــكان آخــر يف أجــواء مفعمــة بالصحــة والعافيــة. إنــه مــالذ أســطوري للعروســني واألرسة واألصدقــاء عــى حــدٍّ ســواء، حيــث يتخــذ الــدالل لدينــا 

شــكالً فنيــاً.

ــة يف واحــدة مــن  ــديئ طقوســِك التجميلي ــس التعــاون الخليجــي واب ــة يف منطقــة دول مجل ــس التجاري متتعــي بدخــول أول ســبا تدشــنه عالمــة كالرن

الغــرف العالجيــة الفاخــرة البالــغ عددهــا 23 غرفــة. عنــد لحظــة خروجــك ســتكونني يف أفضــل شــعور وأروع إطاللــة. هــا قــد اقرتبــت أهــم لحظــة 

يف حياتــِك. وأنــِت اآلن عــى أتــم اســتعداد.



Palatial weddings, 
memories of a lifetime
Where opulence meets luxury, and magnificence meets indulgence. 

Celebrate your wedding day at the ultimate wedding venue. Marsa Malaz Kempinski, the 
palatial icon of luxury hospitality in Qatar. Where memories are made, moments last forever 
and where your dreams come true.

حفــالت زفــاف فخمــة وذكريات 
خالــدة يف الوجدان

حيــث يلتقــي الــراء والرفاهيــة وتلتقي الفخامــة واملتعة. 

ــع  ــث تُصَن ــر. حي ــرة يف قط ــة الفاخ ــة الضياف ــي، أيقون ــالذ كمبينس ــرىس م ــاف. م ــالت الزف ــة حف ــايل إلقام ــكان املث ــك يف امل ــوم زفاف ــيل بي احتف

ــالم. ــق األح ــات وتتحق ــد أروع اللحظ ــات وتَُخلَّ الذكري



Email: meetings.marsamalaz@kempinski.com
T +974 4035 5555
KEMPINSKI.COM/MARSAMALAZ


