White Rose Package
Al Fanar Rooftop Venue
BHD 13.000+++ per person
Choice of 9 star ters, 2 hot appetizers, 8 main courses and 8 desser ts
Free flow of chilled juices upon arrival and soft drinks during dinner
Three-tiered wedding cake
Traditional Arabic coffee, tea and mineral water
Additional 10% complimentar y set-up from the guaranteed number
Complimentar y honeymoon suite for 1 night with dinner ser ved on the wedding night and
in-room breakfast the following day
Special welcome amenities in the suite
Gents Majlis for up to 25 guests ser ved with traditional Arabic coffee, tea and mineral water
Complimentar y parking space for the guests
Complimentar y VIP parking space for the family
Special room rate offers for family and friends
One night stay in our superior room inclusive of in-room dining for the first anniversar y

ﺑﺎﻗﺔ ﺍﻟﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
قاعة الفنار
ب للشخص. د+++١٣
حلو ت
٨  أطباق رئيسية و٨ ، مقبت ساخنة٢ ، مقبت٩ اختيارك من

  عصا  ردة   إنتظارك

و ت غاز ية خل وقت العشاء
 ح وصولك مع م
كعكة الزفاف اكونة من ثث طبقات
¨
 الشاي و اياه اعدنية،ال©وة العر بية التقليدية

 ´ إضا
ا¬ عدد ا«ضور
® من إ٪١٠  بنسبة³ا
تنسيق





¨
¨ ر العسلÂ جناح
 للي¾ واحدة مع
¬التا
ا¼ فطار  الغرفة  اليوم
» تقد¿ وجبة العشاء خل لي¾ الزفاف و وجبة


¨  وسائل الراحةÅتوف
ا«ناح
  حيبيةÅال

ً
¨ ¿تقد
  ضيفا مع٢٥ É̈´لس ´صص للرجال يتسع ح
 الشاي و اياه اعدنية،ال©وة العر بية التقليدية
 مواقف السيارات للضيوفÅتوف

¨¾صصة للعائÎا
  مواقف السيارات لكبار الشخصياتÅتوف


¨
للعائ¾ و ا¼صدقاء
أسعار خاصة للغرف ´صصة



¨
¬ تشمل وجبة العشاء  الغرفة لحتفال  لذكرى السنوية ا¼وÉ̈ال
 إقامة دة لي¾ واحدة  غرفة فاخرة و

Red Rose Package
The Grand Ambassador Ballroom
BHD 15.000+++ per person
Choice of 10 star ters, 3 hot appetizers, 9 main courses and 9 desser ts
Free flow of chilled juices upon arrival and soft drinks during dinner
Lamb Ouzi live station
Three-tiered wedding cake
Traditional Arabic coffee, tea and mineral water
Additional 10% complimentar y set-up from the guaranteed number
Complimentar y honeymoon suite for 1 night with dinner ser ved on the wedding night and
in-room breakfast the following day
Special welcome amenities in the suite
Gents Majlis for up to 25 guests ser ved with traditional Arabic coffee, tea and mineral water
Complimentar y parking space for the guests
Complimentar y VIP parking space for the family
Special hotel room rate offers for family and friends
One night stay in our superior room inclusive of in-room dining for the first anniversar y

ﺑﺎﻗﺔ ﺍﻟﻮﺭﺩﺓ ﺍﳊﻤﺮﺍﺀ
ىÆقاعة السفراء الك
ب للشخص. د+++١٥
حلو ت
٩  أطباق رئيسية و٩ ، مقبت ساخنة٣ ، مقبت١٠ اختيارك من

 ح وصولك مع
  عصا  ردة   إنتظارك

م و ت غاز ية خل وقت العشاء
 ركن
تقد غوزي اللحم
كعكة الزفاف ا§كونة من ثث طبقات
 الشاي و ا§ياه ا§عدنية،وة العر بية التقليدية°̄ال

 ¸ إضا
ضور² عدد ا³ا
´ من إ٪١٠ ا· بنسبة
تنسيق





  واحدة معÁ̄ر العسل لليÃ جناح
³التا
ا¿ فطار  الغرفة  اليوم
¾  الزفاف و وجبةÁ̄تقد وجبة العشاء خل لي


¯  وسائل الراحةÆتوف
ناح²حيبية  اÆال

ً
  ضيفا مع٢٥ Ë̄¸لس ¸صص للرجال يتسع ح
 الشاي و ا§ياه ا§عدنية،وة العر بية التقليدية°̄تقد ال
 مواقف السيارات للضيوفÆتوف


Á̄صصة للعائÐ مواقف السيارات لكبار الشخصيات اÆتوف



 و ا¿صدقاءÁ̄أسعار خاصة للغرف ¸صصة للعائ



³ تشمل وجبة العشاء  الغرفة لحتفال  لذكرى السنوية ا¿وË̄ال
  واحدة  غرفة فاخرة وÁ̄إقامة §دة لي

Orange Lily Package
Al Fanar Rooftop Venue
BHD 15.000+++ per person
Choice of 11 star ters, 4 hot appetizers, 1 soup, 10 main courses and 10 desser ts
Free flow of chilled juices upon arrival and soft drinks during dinner
Four-tiered wedding cake
Traditional Arabic coffee, tea and mineral water
Additional 10% complimentar y set-up from the guaranteed number
Complimentar y honeymoon suite for 2 nights with dinner ser ved on the wedding night and
in-room breakfast the following day
Special welcome amenities in the suite
Gents Majlis for up to 25 guests ser ved with traditional Arabic coffee, tea and mineral water
Complimentar y parking space for the guests
Complimentar y VIP parking space for the family
Special hotel room rate offers for family and friends
Complimentar y couples massage
One night stay in our superior room inclusive of in-room dining for the first anniversar y

ﺑﺎﻗﺔ ﺍﻟﺰﻧﺒﻖ ﺍﻟﱪﺗﻘﺎﱄ
قاعة الفنار
ب للشخص. د+++١٥
حلو ت
١٠  أطباق رئيسية و١٠ ، شور بة، مقبت ساخنة٤ ، مقبت١١ اختيارك من

 ح وصولك مع
  عصا  ردة   إنتظارك

و ت غاز ية خل وقت العشاء
 م
كعكة الزفاف اكونة من أر بع طبقات
§
 الشاي و اياه اعدنية،ال¨وة العر بية التقليدية


ضورªا« عدد ا
تنسيق

 ¬ من إ٪١٠  بنسبة°ا
 ± إضا


§
  جناح ¾ر العسل دة
 ليلت مع
«التا
 فطار  الغرفة  اليوم¹̧تقد¼ وجبة العشاء خل لي» الزفاف و وجبة ا


§  وسائل الراحةÁتوف
ناحªا
  حيبيةÁال

ً
§
§ صص للرجال يتسع± لس±
  ضيفا مع٢٥ Æح
 الشاي و اياه اعدنية،تقد¼ ال¨وة العر بية التقليدية
 مواقف السيارات للضيوفÁتوف

§»صصة للعائÌا
  مواقف السيارات لكبار الشخصياتÁتوف


§

صدقاء¹صصة للعائ» و ا± أسعار خاصة للغرف

انية لزواج± جلسة مساج



§
§
«و¹ تشمل وجبة العشاء  الغرفة لحتفال  لذكرى السنوية اÆال
 إقامة دة لي» واحدة  غرفة فاخرة و

Pink Lily Package
The Grand Ambassador Ballroom
BHD 17.000+++ per person
Choice of 12 star ters, 5 hot appetizers, 1 soup, 11 main courses and 11 desser ts
Free flow of chilled juices upon arrival and soft drinks during dinner
Ice cream live station
Four-tiered wedding cake
Traditional Arabic coffee, tea and mineral water
Additional 10% complimentar y set-up from the guaranteed number
Complimentar y honeymoon suite for 2 nights with dinner ser ved on the wedding night and
in-room breakfast the following day
Special welcome amenities in the suite
Gents Majlis for up to 25 guests ser ved with traditional Arabic coffee, tea and mineral water
Complimentar y parking space for the guests
Complimentar y VIP parking space for the family
Special hotel room rate offers for family and friends
Complimentar y couples massage
One night stay in our superior room inclusive of in-room dining for the first anniversar y

ﺑﺎﻗﺔ ﺍﻟﺰﻧﺒﻖ ﺍﻟﻮﺭﺩﻱ
ىÄالك
 قاعة السفراء
ب للشخص. د+++١٧
حلو ت
١١  أطباق رئيسية و١١ ، شور بة، مقبت ساخنة٥ ، مقبت١٢ اختيارك من

 ح وصولك مع
  عصا  ردة   إنتظارك

و ت غاز ية خل وقت العشاء
 م
¡

 ركن
يسكر
¢تقد ا
كعكة الزفاف ا¦كونة من أر بع طبقات
¬
 الشاي و ا¦ياه ا¦عدنية،ال®وة العر بية التقليدية

 · إضا
ضور° عدد ا±ا
² من إ٪١٠ ا¶ بنسبة
تنسيق





¬
  ر العسل ¦دةÁ جناح
 ليلت مع
±التا
 فطار  الغرفة  اليوم¢ا
½ تقد وجبة العشاء خل لي¿ الزفاف و وجبة


¬
ناح°ا
  حيبيةÄ وسائل الراحة الÄتوف

ً
¬
¬ ·لس ·صص للرجال يتسع
  ضيفا مع٢٥ Çح
 الشاي و ا¦ياه ا¦عدنية،تقد ال®وة العر بية التقليدية
 مواقف السيارات للضيوفÄتوف

¬¿صصة للعائÍا
  مواقف السيارات لكبار الشخصياتÄتوف


¬

صدقاء¢أسعار خاصة للغرف ·صصة للعائ¿ و ا

جلسة مساج ·انية لزواج



¬
¬
±و¢ تشمل وجبة العشاء  الغرفة لحتفال  لذكرى السنوية اÇال
 إقامة ¦دة لي¿ واحدة  غرفة فاخرة و

Yellow Iris Package
Al Fanar Rooftop Venue
BHD 17.000+++ per person
Choice of 14 star ters, 6 hot appetizers, 2 soups, 13 main courses and 13 desser ts
Free flow of chilled juices upon arrival and soft drinks during dinner
Five-tiered wedding cake
Traditional Arabic coffee, tea and mineral water
Arabic sweets
Additional 10% complimentar y set-up from the guaranteed number
Complimentar y honeymoon suite for 2 nights with dinner ser ved on the wedding night and
in-room breakfast the following day
Special welcome amenities in the suite
Gents Majlis for up to 25 guests ser ved with traditional Arabic coffee, tea and mineral water
Complimentar y parking space for the guests
Complimentar y VIP parking space for the family
Special hotel room rate offers for family and friends
Complimentar y couples massage
One night stay in our superior room inclusive of in-room dining for the first anniversar y

ﺑﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻦ ﺍﻷﺻﻔﺮ
قاعة الفنار
ب للشخص. د+++١٧
حلو ت
١٣  أطباق رئيسية و١٣ ، شور بة٢ ، مقبت ساخنة٦ ، مقبت١٤ اختيارك من

 ح وصولك مع
  عصا  ردة   إنتظارك

و ت غاز ية خل وقت العشاء
 م

كونة من س طبقات¢كعكة الزفاف ا
«
عدنية¢ياه ا¢ الشاي و ا،ال¬وة العر بية التقليدية
ا®لو ت العر بية


 µ إضا

 عدد ا®ضور°ا
إ
من
٪١٠
بنسبة
´ا
تنسيق





«
  دة¢ ر العسلÂ جناح
 ليلت مع
°التا
ا½ فطار  الغرفة  اليوم
¼  وجبة العشاء خل لي¿ الزفاف و وجبةÀتقد


«  وسائل الراحةÅتوف
ا®ناح
  حيبيةÅال

ً
« Àتقد
« صص للرجال يتسعµ لسµ
  ضيفا مع٢٥ Éح
عدنية¢ياه ا¢ الشاي و ا،ال¬وة العر بية التقليدية
 مواقف السيارات للضيوفÅتوف

«¿صصة للعائÎا
  مواقف السيارات لكبار الشخصياتÅتوف


«
للعائ¿ و ا½صدقاء
صصةµ أسعار خاصة للغرف

انية لزواجµ جلسة مساج



«
«
° تشمل وجبة العشاء  الغرفة لحتفال  لذكرى السنوية ا½وÉال
 دة لي¿ واحدة  غرفة فاخرة و¢ إقامة

Purple Iris Package
The Grand Ambassador Ballroom
BHD 19.000+++ per person
Choice of 15 star ters, 7 hot appetizers, 2 soups, 14 main courses and 14 desser ts
Free flow of chilled juices upon arrival and soft drinks during dinner
Lamb Ouzi live station
Ice cream station
Five-tiered wedding cake
Traditional Arabic coffee, tea and mineral water
Arabic sweets
Additional 10% complimentar y set-up from the guaranteed number
Complimentar y honeymoon suite for 2 nights with dinner ser ved on the wedding night and
in-room breakfast the following day
Special welcome amenities in the suite
Gents Majlis for up to 25 guests ser ved with traditional Arabic coffee, tea and mineral water
Complimentar y parking space for the guests
Complimentar y VIP parking space for the family
Special hotel room rate offers for family and friends
Complimentar y couples massage
One night stay in our superior room inclusive of in-room dining for the first anniversar y

ﺑﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻦ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ
ىÊالك
 قاعة السفراء
ب للشخص. د+++١٩
حلو ت
١٤  أطباق رئيسية و١٤ ، شور بة٢ ، مقبت ساخنة٧ ، مقبت١٥ اختيارك من

 ح وصولك مع
  عصا  ردة   إنتظارك

و ت غاز ية خل وقت العشاء
 م
 ركن
 غوزي اللحم£تقد
ª

 ركن
£يسكر
« ا£تقد

كعكة الزفاف ا¯كونة من ®س طبقات
 الشاي و ا¯ياه ا¯عدنية،وة العر بية التقليديةµ́ال
ا¶لو ت العر بية


 ½ إضا

تنسيق
ا¸ عدد ا¶ضور
® من إ٪١٠ ا¼ بنسبة





  ر العسل ¯دةÇ جناح

¸التا
ا« فطار  الغرفة  اليوم
Ã  الزفاف و وجبةǺ وجبة العشاء خل لي£ليلت مع تقد


´
ا¶ناح
  حيبيةÊ وسائل الراحة الÊتوف

ً

 الشاي و ا¯ياه ا¯عدنية،وة العر بية التقليديةµ́ ال£ ضيفا مع تقد٢٥ Í́½لس ½صص للرجال يتسع ح
 مواقف السيارات للضيوفÊتوف


Ǻصصة للعائÑ مواقف السيارات لكبار الشخصيات اÊتوف



 و ا«صدقاءǺأسعار خاصة للغرف ½صصة للعائ

جلسة مساج ½انية لزواج



¸ تشمل وجبة العشاء  الغرفة لحتفال  لذكرى السنوية ا«وÍ́ال
  واحدة  غرفة فاخرة وǺإقامة ¯دة لي

