
A MAGNIFICENTLY-DESIGNED LUXURY RENTAL APARTMENT 

رائـــع مـــصـــمـــمـــــة بشكــــــل  فـــاخـــرة لإليجــــار،  شـــــقـــــة 

منزلك في دبـــي

YOUR HOME
IN DUBAI



LOCATION

IN THE HEART OF DUBAI
Conveniently located in Deira, in the heart of Dubai, Swissôtel Living Al Ghurair 
is just a few minutes’ drive from Dubai International Airport and other key city 
landmarks. Swissôtel Living Al Ghurair is connected to Swissôtel Al Ghurair and 
Al Ghurair Shopping Centre.

Swissôtel Living Al Ghurair is a deluxe apartment offers a calm haven for long 
and short-stay guests in the heart of one of Dubai’s bustling commercial and 
tourism districts. 

المقيمين  للنزالء  هادئًا  مالذًا  الفاخرة  ليفنج‘  أوتيل  ’سويس  شقق  تعتبر 

التجارية  دبي  مناطق  أبرز  قلب  في  موقعها  من  طويلة  أو  قصيرة  لفترة 

 . حية لسيا ا و

الموقع
دبي   مدينة  قلب  في 

يقع ’سويس أوتيل ليفنج الُغرير‘، الوجهة الفندقية الفاخرة من فئة الخمس نجوم، 

في منطقة ديرة بدبي وسط هندسات عمرانية مذهلة وتصاميم آسرة. يقع ’سويس 

أوتيل ليفنج الُغرير‘ في قلب منطقة األعمال والترفيه المزدهرة في منطقة ديرة، 

ويتصل بمركز الغرير للتسوق.



AL GHURAIR SHOPPING CENTRE

Al Ghurair Centre is one of Dubai’s leading shopping and tourist destinations. At Al 
Ghurair Centre, shoppers can choose from over 390 retail brands across fashion, 
jewellery, perfumes, home décor, electronics and more. 

SHOPPING

Delight yourself with a choice of department stores, fashion, lifestyle, sports, electronics 
and home furnishing outlets as well as a Spinneys and Carrefour Hypermarket.

DINING

Whether it’s craving for a quick bite or a leisurely meal, Al Ghurair Centre serves up 
a choice of concepts across fine dining, outdoor dining, cafés, chocolatiers and much 
more. Be it at our Dining District or Food Court, you can enjoy a wide variety of global 
cuisines including Indian, Arabic, Oriental, European, American, South African and more.

ENTERTAINMENT

For kids seeking out joy and laughter, Sparky’s is a magical arena of light, sound and fun 
with cutting-edge rides and other attractions. Featuring a state-of-the-art 18-screen 
cinema preview, Reel Cinemas Al Ghurair Centre will entertain film fans with a rich 
legacy of cinema firsts and a burning passion for movies. 

Stay Tuned! 

مركز الغرير للتسوق
السياحة  وجهات  أهم  أحد  اليوم  ليصبح  ملحوظًا  تطورًا  شهد   الغرير   مركز 

عالمة   390 من  أكثر  التسوق  لمحبي  يوفر  بات  حيث  دبي،  مدينة  في  والتسوق 

واإللكترونيات  الداخلي  والديكور  والعطور  والمجوهرات  األزياء  تشمل  عالمية  تجارية 

الكثير. وغيرها 

التسوق
األزياء،  المتعددة، متاجر  األقسام  ذو  بالك من متاجر  ما يخطر على  كل  المركز  يضم 

المنزلي   واألثاث  واإللكترونيات  الرياضية  متاجر  حياة،  أسلوب  تناسب  التي  السلع  مختلف 

و سبينيس.  ماركت  هايبر  كارفور  كما يضم 

المطاعم
وجبتك  اختر  شهية.  وجبة  تناول  في  يرغب  من  وكل  الذواقة  مقصد  هو  الغرير  مركز 

واألوروبي  والشرقي  والعربي  الهندي  المطبخ  تشمل  واسعة  مجموعة  من  المفضلة 

الفاخرة  المطاعم  من  عديدة  خيارات  ضمن  وغيرها،  إفريقي  والجنوب  واألمريكي 

بالشوكوالتة. المتخصصة  المحالت  وحتى  والمقاهي  السريعة  الوجبات  وساحات 

الترفيه
أحدث  وتقدم  والمرح  باألصوات  وتعج  باألضواء  تشع  سحرية  حلبة  هي  سباركيز 

قضاء  في  الراغبين  لألطفال  والتسلية  الترفيه  عناصر  من  والكثير  الركوب  ألعاب 

الغرير  مركز  في  سنيما  ريل  صاالت  تتميز  والمرح.  بالبهجة  المليئة  األوقات  أمتع 

لعشاق  غنية  تجربة  توفر  الترفيه،  عالم  في  تطورًا  األكثر  هي  عرض  شاشات  بثمانية 

قريبًا(. )االفتتاح  السينمائية  األفالم  بمشاهدة  الشغوفين  السينما 

AL GHURAIR SHOPPING CENTRE 



ACCOMMODATION
CONTEMPORARY & SPACIOUS
Guests can choose from any of the hotel’s 192 well-appointed apartments, 
featuring modern conveniences and amenities, such as high-speed wireless 
internet, IDD telephones with voice mail, multi-channel satellite television 
and daily local newspapers are available. All apartments feature a fully 
equipped  kitchenette with complimentary coffee and tea facility. An in-
room safe provides secure storage for jewellery and cash, as well as other 
valuable items.

FACILITIES & SERVICES
EXEMPLARY AND RELIABLE  
Guests at Swissôtel Living Al Ghurair can count on the service of highly-
trained, reliable multi-lingual staff, who will both service apartments daily 
as well as offer support at the fully-equipped modern business centre. 
Complimentary parking space is provided, in addition to a professional 
valet service for the convenience of guests and visitors.

Complimentary shuttle bus service to La Mer Beach, and other useful day-
to-day services such as concierge services, laundry, dry-cleaning services 
and currency exchange are also available on request.

أماكن اإلقامة  
غرف عصرية وفسيحة  

مع تجهيزه بجميع وسائل الراحة وأحدث التقنيات، يعتبر ’سويس أوتيل ليفنج الُغرير‘ تجسيدًا مثاليًا 

لوجهة الشقق الفندقية عالمية المستوى، حيث يحتضن 192 شقة مرموقة تضمن للرّواد إقامة رائعة 

خالل إجازاتهم الطويلة والقصيرة. كما يضمن فريق الفندق لجميع الضيوف تجربة ال مثيل لها مع باقة 

من التجهيزات والخدمات، بدءًا من اتصال اإلنترنت الالسلكي المزود بسرعة عالية والمطبخ المجهز بشكل 

كامل ومعدات صنع القهوة والشاي المجانية وإمكانية قراءة الصحف المحلية اليومية مجانًا مع توفر هاتف 

مزود بخدمة االتصال الدولي المباشر والبريد الصوتي إلى جانب تلفاز يعرض باقة متنوعة من المحطات 

الفضائية وخزنة في الغرفة لحفظ المقتنيات القّيمة وغيرها الكثير. 

المرافق والخدمات  
خدمات مثالية وموثوقة  

يضع فندق ’سويس أوتيل ليفنج الُغرير‘ راحة الضيوف من رّواد األعمال أو السياح على قائمة أولوياته، 

إذ يقدم باقة متكاملة من المرافق المخصصة لتلبية احتياجاتهم المتعددة   مع فريقه متعدد اللغات 

والمؤهل مهنيًا لتطبيق أعلى معايير الخدمة المرموقة. تتوفر خدمة مجانية لنقل النزالء بحافلة الفندق 

إلى شاطئ  المير La Mer ،الوجهة الشاطئية االجمل في دبي، باإلضافة إلى خدمات أخرى مفيدة يومية مثل 

خدمات الكونسيرج وغسيل المالبس والتنظيف الجاف وتحويل العمالت عند الطلب.



SWISSÔTEL SPA & SPORT
STATE-OF-THE-ART FACILITIES

Swissôtel Spa & Sport are the perfect escape to replenish, relax and unwind 
your body. The spa offers guests a chance to rebalance, invigorate and be 
transported away from their busy lives to a retreat of tranquillity and calmness. 
With its 8 treatment rooms, steam, sauna, Jacuzzi and relaxing lounge separate 
for male and female; and highly trained team of therapists, the spa at the 
adjacent Swissôtel Al Ghurair, will surely leave its guests with a relaxing and 
soothing experience. Stay fit in the fully-equipped Fitness Centre that provides 
a wide range of facilities with professional instructors available for those looking 
to pursue more serious exercise regimes. A swimming pool, tennis and squash 
courts are also available for guests looking for a quick and energising workout.

CONFERENCES, MEETINGS & EVENTS
CATERS TO ALL YOUR NEEDS

A ballroom and 6 meeting rooms at the adjacent Swissôtel Al Ghurair offer 
plenty of space for meetings and conferences, supported by state-of-the-art 
equipment and a team of experienced staff trained in organising professional 
events.

RESTAURANTS & LOUNGE
GREAT AMBIANCE AND DELIGHTFUL CHOICES

The three food and beverages venues located at the hotel lobby level offering 
a wide choice of delightful dishes and beverages. Guests can also enjoy meals in 
the comfort of their apartments with 24-hour in-room dining service. 

The hotel’s restaurants include Liwan, an all-day dining restaurant offering a wide 
selection of international dishes at a daily buffet service for breakfast and lunch, 
alongside an extensive à la carte menu for dinner, while an outdoor terrace 
offers a great place for al fresco dining. Shayan, our signature Persian restaurant 
offers a range of authentic Iranian dishes, served in a comfortable and elegant 
ambience. Relaxing and comfortable, Yasmine Lounge offers an ideal venue for 
casual and light conversations while enjoying tea, coffee and light snacks.

المنتجع الصحي والرياضي
مرافق فاخرة ومصممة وفق أرقى المستويات

يعد المنتجع الصحي والرياضي مالذًا مثاليًا لالسترخاء والراحة واستعادة نشاط وحيوية الجسم، حيث 

يضع المنتجع الصحي بين يدي ضيوفه فرصة مذهلة الستعادة التوازن والطاقة والهدوء بعيدًا عن 

ضغوطات حياتهم الحافلة بالمشاغل، وذلك بفضل 8 غرف مخصصة للرجال والسيدات كل على حدى، 

وما يوفره المنتجع من البخار والساونا والجاكوزي وردهة االسترخاء، وفريق مؤهل من المعالجين 

المختصين، حيث يضمن المنتجع الصحي لضيوفه تجربة تبعث في النفس شعورًا باالسترخاء 

والهدوء. بينما يحتضن النادي الرياضي المجهز بشكل كامل مجموعة واسعة من المعدات التي 

تحافظ على لياقة الضيوف، كما يشرف مدربون مختصون على جميع الراغبين بااللتزام بجدول 

تمارين منتظم. أما من يرغب بممارسة تمارين الحركة السريعة المفعمة بالنشاط، يمكنه التوجه إلى 

حوض السباحة أو ملعب التنس أو اإلسكواتش. 

مؤتمرات، اجتماعات، فعاليات
الجميع واحتياجات  رغبات  تلبي  خدمات 

االجتماعات  إبرام  تتيح  رحبة  بمساحات  الست  االجتماعات  وقاعات  االحتفاالت  قاعة  تتميز 

على  مؤهلين  خبراء  من  المؤلف  وطاقمها  الحديثة  بتجهيزاتها  تمتاز  حيث  والمؤتمرات، 

المهنية. الفعاليات  تنظيم 

المطاعم وردهات االستراحة:
أجواء مذهلة وأطباق شهية

المذاق  عالم  إلى  مميزة  رحلة  في  باصطحابهم  ضيوفه  الُغرير‘  أوتيل  ’سويس  فندق  َيِعد 

المأكوالت  أطيب  من  واسعة  تشكيلة  لتقديم  مخصصة  وجهات  ثالث  مع  الشهي 

خدمة  مع  المريحة  غرفهم   ضمن  لهم  يحلو  ما  تناول  للضيوف  يتسنى  حيث  والمشروبات، 

األطباق  من  واسعة  باقة  ‘ليوان’  مطعم  يقدم  الساعة.   مدار  على  الغرفة  داخل  الطعام  تناول 

قائمة  عروض  عن  فضاًل  والغداء،  الفطور  لوجبات  المخصصة  البوفيه  خدمة  ضمن  العالمية 

أشهى  لتجربة  مميزًا  مكانًا  الخارجي  التراس  يوفر  بينما  الطلب،  حسب  المعدة  الطعام 

األطباق  من  مجموعة  يقدم  المميز  اإليراني  مطعمنا  شايان،  الطلق.  الهواء  في  المأكوالت 

لالستمتاع  مثالًيا  مكاًنا  المريحة  ياسمين  صالة  تقدم  وأنيقة.  مريحة  أجواء  في  تقدم  األصيلة 

الخفيفة. والوجبات  والقهوة  بالشاي 



ONE BEDROOM APARTMENT
These elegant 112 sq. meter suites with City view feature king size bedroom, separate 
living room with a dining table for 4 along with fully equipped kitchenette, working desk 
with 1 chair, 2 bathrooms with one bathtub and a balcony with 2 chairs and coffee table 
ensuring that each stay is always a pleasurable one.

KEY FEATURES
One King size bed
Dining table for 4 people
2 bathrooms with 1 bathtub

COMMON AMENITIES
Full equipped kitchenette
Washing machine
Microwave Oven
Balcony
Working Desk

Multilingual Satellite TV Channels
Daily housekeeping service
Fully stocked mini bar
In-room safe
Hair dryer
Bathrobes
Air Conditioning
High speed Internet access
Laundry and Dry cleaning services
Tea and coffee making facility
24 hour room service

شقة بغرفة نوم واحدة
تتمّيز هذه األجنحة األنيقة التي تبلغ مساحتها 112 قدًما مربًعا بغرفة نوم بسرير كبير الحجم 

مقاس كينج، وغرفة معيشة منفصلة بها طاولة طعام َتَسع 4 أشخاص إلى جانب مطبخ صغير، 
ومكتب عمل ومقعد واحد، و2 حّمام بحوض استحمام واحد وشرفة بها 2 مقعد وطاولة قهوة 

لضمان االستمتاع الدائم بإقامة سعيدة في كل مرة.

المميزات الرئيسية
سرير واحد مقاس كينج

طاولة طعام تَسع 4 أشخاص

2 حّمامات مع حوض استحمام واحد

وسائل الراحة العامة
مطبخ صغير مجّهز بالكامل

غسالة مالبس

جهاز المايكرويف

شرفة

مكتب عمل مع مقعد واحد

تلفزيون متصل بالقمر الصناعي مزّود بقنوات 

متعددة اللغات

خدمة موظفي ركن السيارات

ثالجة صغيرة ممتلئة بالكامل

خزنة خاصة داخل الغرفة

مجفف شعر

رداء حمام

مكيف هواء فردي

وصول فائق السرعة لإلنترنت

خدمات المغسلة والتنظيف الجاف

مرافق مجانية إلعداد الشاي والقهوة

خدمة الغرف على مدار اليوم
ONE BEDROOM APARTMENT (112 M2)



TWO BEDROOM APARTMENT
These 148.5 sq. meter two bedroom suites with City view combine luxury and comfort 
with all the modern conveniences making them perfect for families for long or short stays. 
A king size bed with a separate twin bedroom, living room with a dining table for 6, a fully 
equipped kitchenette, working desk with 1 chair, 3 bathrooms with 2 bathtubs, a balcony 
with 2 chairs and coffee table.

KEY FEATURES

One King size bed with twin bed
Dining table for 6 people
3 bathrooms with 2 bathtubs

COMMON AMENITIES

Full equipped kitchenette
Washing machine
Microwave Oven
Balcony 
Working Desk 

Multilingual Satellite TV Channels
Daily housekeeping service
Fully stocked mini bar
In-room safe
Hair dryer
Bathrobes
Air Conditioning
High speed Internet access
Laundry and Dry cleaning services
Tea and coffee making facility
24 hour room service

شقة بغرفتي نوم
تبلغ مساحة هذه األجنحة 148,5 متر مربع وتحتوي على غرفَتْي نوم بإطاللة على المدينة، وهي 
تمزج بين الفخامة والراحة وجميع وسائل الراحة الحديثة مّما يجعلها مثالية للعائالت لفترات 

اإلقامة سواء كانت طويلة األمد أم قصيرة األمد. سرير من الحجم الكبير وغرفة نوم بسريرْين 
منفردْين، غرفة معيشة تضم طاولة طعام تَسع 6 أشخاص، مطبخ صغير مجّهز بالكامل، مكتب 

عمل ومقعد واحد، 3 حّمام به 2 حوض استحمام، شرفة بها 2 مقعد وطاولة قهوة.

المميزات الرئيسية
غرفة بسرير مقاس كنج وسريرْين منفردْين

طاولة طعام تَسع 6 أشخاص

3 حّمام مع 2 حوض استحمام

وسائل الراحة العامة                    
مطبخ صغير مجّهز بالكامل

غسالة مالبس

جهاز المايكرويف

شرفة

مكتب عمل مع مقعد واحد

تلفزيون متصل بالقمر الصناعي مزّود بقنوات 

متعددة اللغات

خدمة موظفي ركن السيارات

ثالجة صغيرة ممتلئة بالكامل

خزنة خاصة داخل الغرفة

مجفف شعر

رداء حمام

مكيف هواء فردي

وصول فائق السرعة لإلنترنت

خدمات المغسلة والتنظيف الجاف

مرافق مجانية إلعداد الشاي والقهوة

خدمة الغرف على مدار اليوم
TWO BEDROOM APARTMENT (148.5 M2)



THREE BEDROOM APARTMENT
These 189 Sq. Meter two masters king bedrooms and one twin bed room with separate 
bathroom comes with a City view including a bathtub each, additional guest bathroom, fully 
separate equipped kitchenette, a separate living room with a dining table for 8. Two working 
desks one in the master bedroom and the other located in the living room, spacious balcony 
with 2 chairs and a coffee table are just some of the exciting features to this complete suite 
experience.

KEY FEATURES
Two King size bed with twin bed
Dining table for 8 people
3 bathrooms with 2 bathtubs

COMMON AMENITIES
Full equipped kitchenette
Washing machine
Microwave Oven & Electric Oven
Balcony 
Working Desk

Multilingual Satellite TV Channels
Daily housekeeping service
Fully stocked mini bar
In-room safe
Hair dryer
Bathrobes
Air Conditioning
High speed Internet access
Laundry and Dry cleaning services
Tea and coffee making facility
24 hour room service

شقة تضم ثالث غرف نوم
هذه األجنحة بمساحة 189 متر مربع يحتوي الجناح على غرفَتْي نوم رئيسّيتْين بأِسّرة كينج وغرفة 
واحدة بسرير واحد منفرد وحّمام منفصل وفي كل منهما حوض استحمام، كما ُيطل الجناح على 
المدينة ويحتوي أيًضا على حّمام إضافي للضيوف، ومطبخ صغير منفصل مجّهز بالكامل، وغرفة 
معيشة منفصلة بطاولة طعام َتَسع 8 أشخاص. كما يوجد مكتَبْي عمل أحدهما في غرفة النوم 

الرئيسية ويقع اآلخر في غرفة المعيشة، فضاًل عن شرفة فسيحة بها 2 مقعد، وطاولة قهوة. 
هذه هي بعض السمات المبهجة التي ُتمّيز هذه التجربة الكاملة لإلقامة في هذا الجناح.

المميزات الرئيسية
سريران من الحجم الكبير وسرير لفرد واحد

طاولة طعام تَسع 8 أشخاص
3 حّمام مع 2 حوض استحمام

وسائل الراحة العامة                     
مطبخ صغير مجّهز بالكامل

غسالة مالبس
جهاز المايكرويف

شرفة
مكتب عمل مع مقعد واحد

تلفزيون متصل بالقمر الصناعي مزّود بقنوات 

متعددة اللغات
خدمة موظفي ركن السيارات

ثالجة صغيرة ممتلئة بالكامل
خزنة خاصة داخل الغرفة

مجفف شعر
رداء حمام

مكيف هواء فردي
وصول فائق السرعة لإلنترنت

خدمات المغسلة والتنظيف الجاف
مرافق مجانية إلعداد الشاي والقهوة

خدمة الغرف على مدار اليوم
THREE BEDROOM APARTMENT (189 M2)



P.O. Box 185060, Omar Bin Al Khattab St., Deira, Dubai, UAE
Tel: +971 (0) 4 293 3333 | AlGhurair@swissotel.com

swissotel.com/hotels/dubai-living


