
LET’S CELEBRATE TOGETHER!

لَنحتفــل ســويًا

إحتفــل بالكويــت مــع عائلتــك أو أصدقائــك
CELEBRATE KUWAIT WITH 
YOUR FAMILY & FRIENDS

COMPLIMENTARY NIGHTS
Create the best memories, book one night in one 
of the specialty suites in February and get a free 

stay for the same duration in the same suite 
anytime until the end of 2021

ليالــي مجانيــة
إصنــع أحلــى الذكريــات و إحجــز ليلــة فــي أحــد األجنحــة الخاصــة 
فــي شــهر فبرايــر و أحصــل علــى إقامــة مجانيــة لنفــس الفتــرة 

فــي نفــس الجنــاح الخــاص فــي أي وقــت حتــى نهايــة ٢٠٢١

٦٠ دك فقــط أو إحجــز جناحــًا وإحصــل علــى غرفــة ثانيــة مقابــل 

Or book a suite and get a second room for only KD 60



وليمــة اإلفطــار
إختــار مــن بيــن أكثــر مــن ثالثيــن صنــف عربــي و عالمــي مثــل 
البالليــط و الفــول والشكشــوكة  أو اطلبهــم كلهــم وال تحتــار
٢ ظهــرًا أثنــاء العطــالت ٧ صباحــًا و حتــى الســاعة  مــن الســاعة 

ENDLESS BREAKFAST FEAST
Choose from more than thirty local and international 

varieties or order it all and enjoy it. 
On holidays, 7:00 am until 2:00 pm

KUWAIT NIGHTS AT AL BANDAR 
EVERY WEDNESDAY

Celebrate February at Al Bandar Lounge with a 
selection of Kuwaiti and Arabic favorites

ليالــي الكويــت كل أربعــاء فــي البنــدر
إحتفــل معنــا بأجــواء فبرايــر علــى تــراس البنــدر الخارجــي و 

تشــكيلة مــن األطبــاق الكويتيــة و العربيــة



LOVE IS IN THE AIR
This February, show how much you love her 

Starting KD 245 book a one-night stay, inclusive 
of a special in-room dinner for two and Endless 

Breakfast Feast at Elements. 

And for her, a special gift of house-made 
chocolate with flowers

ــر عــن ُحْبك عبَّ
إســتمتع بباقــة اإلقامــة الرومانســية فــي فبرايــر

 إبتــداًء مــن ٢٤٥ دك إحجــز ليلــة شــاملة عشــاء خــاص بالغرفــة 
لشــخصين و إفطــار فــي إليمينتــس مــع هديــة مميــزة مــن 

الشــوكوالتة و الــورود 

تطبــق الشــروط واألحــكام. األســعار حســب اإلمكانيــة عنــد الحجــز.

Terms & conditions apply. Rates are subject to availability at time of booking.

For more information and reservation, please call 
or WhatsApp 2200 6000

لالستفســار و الحجــز يرجــى االتصــال او ارســال واتســاب علــى 
٢٢٠٠ ٦٠٠٠


