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All the magic in one place
Royal Catering has provided catering
services for years for the largest
international as well as private events
in Abu Dhabi, and now we are proud to
announce the launch of our very own
space, to put all the magic in one place:
“The Venue”.
When you start planning a special
occasion, you need a place that suits your
elegant taste to host an event that will
become the talk of town. “The Venue”
is your new place to organize all your
occasions and events. It is your new place
for business meetings and workshops.

Weddings &
engagement parties
Shine in your elegant white dress with “The Venue”. Our
windows and outdoor terrace allow the Abu Dhabi sunlight and
the colorful night lights to add a magical effect to your wedding,
so when you think of a sunset ’I do’, think “The Venue”.
Make your day an unforgettable one and beyond compare
with Royal Catering’s wedding planning department that offers
you the best wedding packages. Our experts have established
a reputation of being the best wedding planners, and are
known for their excellence in planning Emirati and international
weddings. We manage all your needs from the first dance, to
cutting the cake, making sure every aspect of your day is simply
splendid.

Licensed by Abu Dhabi’s Tourism and
Culture Authority, and located at Yas
Island, the entertainment hub of Abu
Dhabi, “The Venue” is designed to
suit all your events and activities. It
is easily accessible by carand public
transportation, with valet parking
available for your guests. It is an
impeccable place for all types of
events.

Conventions,
conferences & workshops

Located at Yas Island, and close to both Abu Dhabi
and Dubai, “The Venue” makes the perfect place for
your business conferences and meetings. A space
that fits over 500 guests, and has all the necessary
technical equipment for a successful event.

Receptions,
lunches
& dinner
gatherings
For your receptions and
dinners, “The Venue” will offer
you the warmth and coziness
needed for your friends and
family to feel at home. Just give
your guests a welcoming smile,
and we will handle the rest.

Graduations & birthday
celebrations
Nothing beats welcoming a
new year or starting a new
chapter in life with one big
unforgettable
celebration
with family and friends. The
panoramic view over Yas
Marina will give you a chance
to end this special occasion
watching the magnificent
views
overlooking
The
Viceroy
and
marina,
announcing a splendid new
beginning.

Fashion
Shows,
product
launches,
and
specialized
exhibitions
“The Venue” also makes the
perfect space for art exhibitions,
and specialized shows. The
space can be decorated to
accommodate
elegant
and
glowing fashion shows.
“The Venue” has an indoors hall
area of 552 square meters and
the terrace alone is 326 square
meters which adds up to an
amazing spacious place of 878
square meters.

Elegance in
every detail

Your events will get the best catering service
there is, as Royal Catering will take care of
everything including the very little details.
Its exceptional food service will take care of
everything from the dishware, to the authentic
cuisines, and delicious desserts.
Royal Catering is also famous for its specialty in
the ‘Emirati Kitchen’, so you can bring a taste
of the local culture to your big day. We will also
help you pick tableware and guest seating, in
a way that matches the elegance of the space
and your special occasion. The interiors will suit
your graceful taste and stylish arrangement.

The sound system is one of the most
advanced systems in lighting, audio, video
and progressive equipment. It has a high
dispersion to accommodate the outdoor
mezzanine space. Events at “The Venue” will
make sure that everybody hears you or jams to
the music without distortion.

Banquet Round Set Up for 240 guests

“The Venue“...... All the magic in one place
Banquet Rectangular Set Up for 108 guests

Classroom Set Up for 174 guests

Conference Set Up for 240 guests

Classroom Set Up for 410 guests

YAS MARINA, ABU DHABI
For details and booking contact:
+971 2 496 3200 or email
info@thevenue.ae
www.thevenue.ae

يتنا�سب
إيقاع
�
مع حيويتك
�إن نظام ال�صوت اخلارجي املحيط بالردهة،
هو �أحد الأنظمة الأكرث تطوراً يف جمال الإ�ضاءة،
وال�صوت ،والت�صوير والتجهيزات .فنظام
ال�صوت يغطي امل�ساحة الداخلية لل�صالة
وال�رشفة اخلارجية للمكان ،ويكفي �أن حت�رضوا
ً
� ً
مريحة للرق�ص ،وتختاروا نوع املو�سيقى.
أحذية

Banquet Round Set Up for 240 guests

يف “ذا فينيو“ �ستتحقق �أحالم ،و ُتر�سم �أحالم
جديدة.
Banquet Rectangular Set Up for 108 guests

Classroom Set Up for 174 guests

Conference Set Up for 240 guests

Classroom Set Up for 410 guests

والئم الغداء
والع�شاء وحفالت
اال�ستقبال
كما تنا�سب ال�صالة والئم الغداء والع�شاء
اخلا�صة بالإ�ضافة �إىل حفالت اال�ستقبال
التي �ستجمع الدفء والفخامة وك�أنك
ت�ست�ضيفها يف منزلك .دعونا نهتم
بكافة التفا�صيل ،وح�رضوا ابت�سامتكم
ال�ستقبال �ضيوفكم.

حفالت عيد امليالد
والتخرّج
ً
ال �شك �أن ً
مو�سيقية �صاخبة
حفلة
هي �أف�ضل ما ميكن �أن ت�ستقبل
به عامك اجلديد ،و�سهرة مع
الأ�صدقاء �ستخ ّلد يوم تخرجك يف
الذاكرة� .ست�سمح النوافذ الكبرية
لل�صالة بختام احلفل مع م�شاهدة
�رشوق �شم�س �أبوظبي الرائعة.

يف
فخامة
كل �شيء
كل ذلك التوتر يف التح�ضري للحفلة لن يكون له مربر .ف�رشكة
“رويال للتموين“ ال�شهرية �ستهتم بها من الألف �إىل الياء.
حيث �سيتمتع �ضيوفكم بخدمات هذه ال�رشكة الرائدة التي
�ستقدّ م لهم جميع �أنواع امل�أكوالت ،من مقبالت خفيفة �إىل
�أكالت املطبخ ،واحللويات املميزة من مطابخ عاملية متعددة.
كل �أنواع املطابخ الإماراتية ،وال�رشق �أو�سطية ،والأوروبية
والآ�سيوية �ستكون يف منا�سبتكم يف “ذا فينيو“ .وطباخو
“رويال للتموين“ الذين �أتوا من �أنحاء العامل �سيقدمون
ل�ضيوفكم �أطباق ًا ال ُتن�سى.
كما �سن�ساعدك باختيار �أدق التفا�صيل ،كالأطباق وتن�سيق
الطاوالت وطريقة اجللو�س ،لتحقق �أف�ضل تنا�سب مع فخامة
ال�صالة و�أناقتها .و�ستجد �أن �ألوان ال�صالة ،الأبي�ض والأ�سود
والذهبي تتنا�سب مع ذوقك الرفيع وحاجتك للت�ألق.

عرو�ض الأزياء
و�إطالق املنتجات
واملعار�ض
املتخ�ص�صة
كما �أن “ذا فينيو“ جمهّ ز ال�ست�ضافة
معار�ض الر�سم والفنون ،بالإ�ضافة �إىل
املعار�ض املتخ�ص�صة .وي�سمح ت�صميم
ال�صالة ب�إمكانية تقدمي عرو�ض الأزياء
للم�صممني وال�رشكات التي حتتاج
لعر�ض �أزيائها يف جو من الألق والأناقة.
وي�ؤمن لكم «ذا فينيو» جواً من
اخل�صو�صية مع كافة اخلدمات الالزمة
لتكون منا�سبتكم ناجحة ومت�ألقة،
ليوم كامل.
مع توافر باقات �أ�سعار ٍ
وال داعي للقلق حول عدد ال�ضيوف،
حيث يتمتع “ذا فينيو“ مب�ساحة كبرية
متتد عرب  552مرت مربع يف ال�صالة
الداخلية و 326مرت مربع على ال�رشفة
اخلارجية ما يجعل امل�ساحة الكلية
مرت مربع ،وت�سمح
للمكان ٍ 878
خدمة ركن ال�سيارات املتوافرة لدينا
با�ستقبال كافة �ضيوفكم ب�سهولة.

الأعرا�س وحفالت
اخلطوبة

�صالة
جلميع
املنا�سبات

ت�ألقي بالأبي�ض يف “ذا فينيو“ .عندما تفكرين بيوم زفافك،
�ستجدين يف “ذا فينيو“ كل ما تبحثني عنه .نحن ال نتحدث فقط عن
�صالة الأفراح وجوّ ها املتميز فح�سب ،بل �أ�ضيفي �إىل ذلك خربة
�رشكة “رويال للتموين“ يف تنظيم الأعرا�س التي منحتها �سمعتها
ال�شهرية يف الإمارات .حيث تتوىل “رويال للتموين“ كل تفا�صيل
العر�س بدءاً من الزفة ،واملو�سيقى ،وحتى كعكة الزفاف ،لنت�أكد
من �أن يوم زفافك هو الأروع .ا�شتهرت “رويال للتموين“ بتنظيم
جميع �أنواع الأعرا�س واملنا�سبات الإماراتية والعربية والعاملية .حيث
يعمل خرباء ال�رشكة مع العرو�س والعري�س الختيار كافة تفا�صيل
العر�س ليكون ً
قمة يف الأناقة والتم ّيز.

امل�ؤمترات والندوات
وور�ش العمل

“ذا فينيو“ّ ،
املرخ�ص من هيئة �أبوظبي
قريب منكم �أينما
لل�سياحة والثقافة،
ٌ
كنتم .فهو يقع يف قلب عا�صمة الرتفيه
جزيرة يا�س والتي ميكن الو�صول
�إليها ب�سهولة بال�سيارة �أو و�سائل النقل
العامة� .أبواب “ذا فينيو“ مفتوحة جلميع
منا�سباتكم وفعالياتكم:
�إن موقع “ذا فينيو“ يف جزيرة يا�س بالقرب من
�أبوظبي ودبي ،يجعله املكان الأن�سب للم�ؤمترات
والندوات ،كما حتوي ال�صالة التي تت�سع خلم�سمئة
م�شارك كافة التجهيزات التقنية مل�ؤمترات ناجحة.

ذا فينيو

ّ
وتت�شكل
حيث يحلو االحتفال
الذكريات
عندما تبد�ؤون بالتخطيط ملنا�سبتكم،
�ستبحثون عن مكان يتنا�سب مع
بحفلة راقية مميزة ،ت�صبح
تطلعاتكم
ٍ
حديث من ح�رضها .وعندما تبحثون
مكان منا�سب لإقامة فعاليتكم،
عن
ٍ
�ستفكرون مب�ساحة املكان وت�صميمه
و�سهولة و�صول ال�ضيوف �إليه
وجتهيزاته“ .ذا فينيو“ هو وجهتكم
اجلديدة لإقامة كافة حفالتكم
ومنا�سباتكم .وهو مركز اجتماعاتكم
اجلديد ومقر ور�ش عمل �رشكتكم.
و�ست�ستفيد منا�سباتكم من توافر
ال�صالة على مدار ال�ساعة .و�ست�سمح
النوافذ الكبرية لل�صالة لكم بالتمتع
بالإطاللة ،وا�ستلهام النجاح وال�سعادة من
�رشوق ال�شم�س وغروبها ،و�أ�شعة القمر
ال�شاعرية ،و�أ�ضواء يا�س مارينا الليلية.

 �أبو �ضبي,يا�س مارينا
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