
ــيلو تش ــز @  غريل
• قائمة طعام عالمية مع التركيز على المأكوالت العربية والمتوسطية بجانب المسبح

يفتح من الساعة 9 صباًحا حتى 12 دقيقة
السعة: 100 مقعد

لــو كافيــه لوبــي لونــج
• معجنات فرنسية و الشرق أوسطية

يفتح من الساعة 6 صباًحا حتى الساعة 2 صباًحا
السعة: 40 مقعد

لفرنســي ا لمخبــز  ا ركــن 
• صالة مقهى مريحة هي ا�فضل للخبز الطازج والمعجنات والكعك وا�فطار السريع

يفتح من الساعة 6 صباًحا حتى الساعة 9 مساًء
السعة: 40 مقعد

ر با فيــز  ز و  جــا
• بار جاز في الطوابق 36 و 37 يطل على أضواء المدينة

يفتح من الساعة 5 مساًء حتى الساعة 3 صباًحا
السعة: 120 مقعد

مطعم الكورنيش

بارميجانا

ــات والحان ــم  المطاع

نــا ميجا ر با
• مطعم ايطالي

• يقدم المأكوالت ا�يطالية اللذيذة مع إطاللة مذهلة على الخليج العربي
يفتح لتناول طعام الغداء والعشاء ، مغلق يوم السبت

السعة: 60 مقعد

Bar 1 •     Cafés 2 •     Restaurants 3 •

ر و مجا

مواقع شهيرة :  الكورنيش ، قصر االمارات
جزيرة السعديات ،شارع  حمدان,

مول المركز التجاري العالمي

ت صال ا مو
مطار أبو ظبي الدولي

(دقيقة 30)

مطار دبي الدولي
(1h29 دقيقة)

SOFITEL IS NOW

AVAILABLE ON

THE ACCORHOTELS APP
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ــش لكورني ا ــم  مطع
• مطعم كامل اليوم

• بوفيه ومحطات حية
يفتح للفطور والغداء والعشاء

السعة: 300 مقعد

إجمالي غرف الفندق البالغ عددها 280 غرفة ، يقع هذا الفندق الفاخر ذو الـ 5 نجوم في قلب مدينة أبو
ظبي في منطقة الكورنيش مع إطاللة مذهلة على الخليج العربي

طريق الكورنيش الشرقي - مجمع كابيتال بالزا
Tel: (0) 2 813 7777 – H7507@SOFITEL.COM

www.sofitelabudhabicorniche.com
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MAGNIFIQUE اجتماعــات ومناســبات

: مميــزات 
• تغطي 2600 مربع

• يمكن أن تستوعب من 6 إلى 750 شخًصا
• تتميز بعض غرف االجتماعات بضوء النهار الطبيعي

• مناطق استقبال ماقبل المناسبات متوفرة
• أحدث مشاريع شاشات البالزما وال شاشات الكريستال السائل

• تكنولوجيا إضاءة وصوت مبتكرة
• غرف الصالة متوفرة

أعراس  MAGNIFIQUE

: مميــزات 
• خدمة متخصص بحفالت الزفاف

• خدمة حفالت للسيدات فقط أو الرجال
• كعكة زفاف مجانية

• تجربة تذوق الطعام
• اقامة ل ليلة واحدة في جناح بريستيج

• غرفة تجهيز عرائس واسعة
• أسعار خاصة وحصريا لضيوف العرس خالل المناسبة 

فــي غورميــه كاترينــغ بــك  مرحبــا 
Sofitel Abu Dhabi Corniche  يقدم لك خدمة اطعام 

�يــا مناســبة تحتاجهــا. ســواء كنــت تتطلــع الســتضافة غــداء أو حفــل كوكتيــل أو عيــد ميــالد 
أو حــدث فــي المكتــب ، فســتقوم خدمــة الطعــام لدينــا بتحويــل الحــدث الخــاص بــك إلــى 

تجربة تذوق الطعام. سنقوم بتخصيص القائمة وفًقا لميزانيتك

Magnifique أعراس

Crystal Ballroom

حمام السباحة

لغرف: ا ع  نــوا أ
• غرفة السوبيريور

• غرفة فاخرة
• غرفة فاخرة مع الطابق التنفيذي 

• جناح برستيج
• جناح ا�وبرا

• جناح إمبيريال

جناح ا�وبرا

Ferrari World

FROMTIMEBY

29 minCar

17 minCar

14 minCar

25 minCar

16 minCar

19 minCar

1 h 40 minCar

10 minWalk

8 min
21 min

Car
Walk

Abu Dhabi International Airport

Abu Dhabi National Exhibition Centre

Louvre Museum*

Ferrari World/ Yas Mall/ Yas Waterworld*

Saadiyat Island*

Marina Mall*

Dubai International Airport

The Mall, WTC

Corniche Beach*

 Complimentary Pre-Schedule Shuttle Offer*

غــرف وأجنحــة
• 233 غرفة و 47 جناح

King-size MyBedTM •

• إطاللة على المدينة والخليج العربي

حــة: لرا ا مميــزات ووســائل 
• تكييف   • خدمة الواي فاي المجانية   • خزنة   • ثالجة صغيرة

• تلفاز 40 بوصة   • نظام الصوت بوس 

الضيــوف: لراحــة وخدمــات  ا وســائل 
•  SoSPA النادي الصحي
•  SoFIT النادي الرياضي

• حمام السباحة
• Millésime نادي

• صالون السيدات

• خدمة الغرف على مدار 24 ساعة
• خدمة نقل باصات مجانية

• غرف الصالة
• خدمات االمساعد الشخصي

• قائمة النوم

• الغسيل والتنظيف الجاف والكي
• ميني بار

• صندوق ا�يداع اÆمن
• واي فاي

• مكواة / لوح الكي

• تحويل العمالت
• ترتيب النقل

• خدمات مجالسة ا�طفال


