




Uniquely Yours
As you begin your beautiful journey together, Events Hub will plan every detail of your 

special day to create a magical celebration that personifies your romance. Whether you 
prefer an intimate gathering or a grand gala, explore a world of flair and creativity in your 

choice of five star venues enchanted with a blend of charm and understated luxury.
Turn your fairy tale dream wedding into a reality with our unrivalled experience 

in hospitality excellence.

التميز الفريد
بينما تبدأ رحلتك الجميلة مع شريك حياتك، يهتم مركز االجتماعات والحفالت بكل التفاصيل 

المتعلقة بيومك الخاص البتكار االحتفال الخالب الذي يجسد قمة الرومانسية. سواء كنت تفضل 
اللقاء الحميم مع المقربين أو الحفل الكبير مع العديد من الضيوف، إكتشف عالم� من الذوق 

وا©بداع في اختيار أماكن من فئة الخمس نجوم يعززها مزيج من الجاذبية والفخامة. حّول زفاف 
أحالمك إلى حقيقة واقعة مع خبرتنا الفائقة في الضيافة المتميزة.



Lavish Celebrations
Events Hub brings your dream wedding to life in the Great Ballroom, where distinctive

elegance and beauty surrounds you. Through our attention to detail and flawless
execution, welcome up to 900 guests effortlessly and enjoy every moment of your

memorable day. The vast foyer, unique show kitchens as well as the bridal suite and
majlis that overlook the Great Ballroom add a stylish tier to your magical celebration.

االحتفاالت الفخمة
مركز الفعاليات يحقق لك زفاف أحالمك في القاعة الكبرى حيث تجد نفسك محاط� با®ناقة المتميزة 
والجمال ا®خاذ. بفضل اهتمامنا بالتفاصيل وكفاءتنا في التنفيذ، يمكنك الترحيب بما يصل إلى 

1750 ضيف بدون عناء مع االستمتاع بكل لحظة من يومك الذي ال ينسى. الردهة الواسعة 
والمطابخ الفريدة وجناح العروسين والمجلس الذي يطل على القاعة الكبرى تضيف جميعها 

لمسة من ا®ناقة إلى احتفاالتك الرائعة.



Exceptional Service
Ensuring your wedding perfectly reflects your vision requires the right expertise.

The attentive and efficient Events Hub’s team brings together the ideas that make every 
detail flawless and delivers a memorable experience. From table styling and floral 
arrangements to exquisite menus and artistic cakes, every element is seamlessly 

attended to, so you can cherish every moment of your special day.

الخدمة الفائقة
الخبرة الصحيحة ضرورية لضمان أن زفافك يعكس رؤيتك بشكل مثالي. ويمتاز فريق مركز 

الفعاليات باليقظة والكفاءة البتكار ا®فكار التي تجعل جميع ا®مور تسير بشكل سلس مع إعطاء 
تجربة ال تنسى. من تنسيق الطاوالت وترتيبات الزهور وحتى قوائم الطعام وكعكة الزفاف، يتم 
االهتمام بأدق التفاصيل لكي تستمتع مع شريكة حياتك وضيوفك بكل لحظة من يومك المميز.



Intimate Ceremonies
Cherish the true meaning of an intimate ceremony through Events Hub’s choice of 

beautiful indoor and outdoor wedding venues. Framed by the timelessness of striking 
décor and lavish gardens, the personalised service and experience of our team will

invite you to explore numerous possibilities and spark your imagination.

المراسم الحميمة
إستمتع بالمعنى الحقيقي للمراسم الحميمة من خالل خيارات مركز الفعاليات من المرافق 

الداخلية والخارجية ©قامة الزفاف. ومع الروعة الخالبة للديكورات الجذابة والحدائق الغناء والخدمة 
الشخصية وخبرة فريقنا، ندعوك الكتشاف االحتماالت العديدة وتحفيز خيالك.



Dreamy Surroundings
Events Hub plans your dream wedding in the idyllic setting of Le Meridien Dubai Hotel & 

Conference Centre. 579 rooms and suites to accommodate your guests, 18 distinct  
restaurants to suit your taste, a full service spa and salon for both men and women and a 

state-of the-art fitness centre creates the perfect surrounding to come together with 
friends and family to celebrate love.

ا�جواء الحالمة
مركز االجتماعات والحفالت يحقق زفاف أحالمك في ا®جواء الشاعرية لفندق ومركز المؤتمرات لو 
ميريديان دبي. 579 غرفة وجناح ©ستضافة ضيوفك، 18 مطعم متميز ومتنوع، منتجع صحي 
بخدمات كاملة، صالون للرجال والنساء ومركز متطور لللياقة البدنية، جميعها تخلق ا®جواء 

المثالية لÃلتقاء مع ا®هل وا®صدقاء لÃحتفال بالحب.
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GREAT BALLROOM AND WASL BALLROOM

CAPACITY CHART
Venue Area  

(Sq m)
Length  

(m)
Width  

(m)
Height  

(m)
Banquet 
Seated

 Cabaret Reception

The Great Room 1,515 54 28 9 1300 800 1600
The Great Room 1 532 28 19 9 320 250 500
The Great Room 2 399 28 14 9 220 200 400
The Great Room 3 568 28 20 9 320 250 550
The Great Ballroom Foyer 1 616 56 11 6  -  - 500
The Great Ballroom Foyer 2 336 56 6 5.5  -  - 300
Wasl 1 141 13.5 10.5 5.5 60 50 125
Wasl 2 141 13.5 10.5 5.5 60 50 125
Wasl 3 141 13.5 10.5 5.5 60 50 125
Wasl Ballroom (1 + 2 + 3) 420 32 13.5 5.5 240 150 375
Wasl 4 68 8.0 8.5 3 30 20 60
Wasl 5 93.5 11.0 8.5 3 40 30 80
Wasl 6 110 10.5 10.5 3 50 30 100
Wasl Meeting Rooms (4 + 5 + 6) 271.5 29.0m 3 120 80 240
Wasl Ballroms Foyer 175 35 5 - - - 150
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Sewar: Lebanese Restaurant



Le Méridien Dubai Hotel and Conference Centre, Tel: +971 4 702 2618 
E: eventshub.lmdubai@lemeridien.com  W: Lemeridien-dubai.com/meetings



# eventshubdubai
#limitlessimagination 


