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THERE 
ARE 

FACTS, 
THEN 

THERE’S 
A GOOD 
STORY.



LIVE THE FRENCH WAY 
AT SOFITEL CAIRO NILE EL GEZIRAH

FACILITIES

383 ROOMS & 50 SUITES

INCLUDING

144 SUPERIOR ROOMS

103 PREMIUM ROOMS

36 LUXURY ROOMS

45 MAGNIFIQUE ROOMS

55 LUXURY CLUB ROOMS

8 JUNIOR SUITES

16 PRESTIGE SUITES

11 PANORAMIC SUITES

10 OPERA SUITES

3 IMPERIAL SUITES

2 FAMILY SUITES

CASA MIA

LE DUPLEX

KEBABGY

LA PALMERAIE

LE DECK BY LAURENT PEUGEOT

WINDOW ON THE NILE

LA MADELEINE

SUNNY BAR

7 MEETING ROOMS

OPERA BALLROOM WITH OUTDOOR 

TERRACE

15 TO 550 MEETING ROOMS 

CAPACITY

PRIVATE INDOOR PARKING

WI-FI INTERNET



DIVE INTO THE DELIGHTS OF SOFITEL CAIRO NILE 

EL GEZIRAH, AN ISLAND OASIS EMBRACED BY THE 

NILE, INFUSED BY THE VIBES OF THE EGYPTIAN 

CAPITAL. ENTER A WORLD WITH A MONUMENTAL 

CHIC OF SUNLIGHT, AND SPLENDOR OF TIMELESS 

DESIGN BY PIERRE-YVES ROCHON. A MAGNIFIQUE 

VOYAGE DOWN THE MYTHICAL, LIFE-GIVING 

WATER OF THE NILE IN THE VIBRANT HEART OF 

CAIRO, WHERE EGYPTIAN GRANDEUR MEETS 

FRENCH ART DE RECEVOIR.

WELCOME

على جزيرة في النيل، يرتفع فندق سوفيتل الجزيرة القاهرة عاليا مطال 

الفخامة  من  منفرد  عالم  تجمع  إستوائية  واحة  بأكملها.  القاهرة  على 

وروعة التصميم الراقي، من تصميم بيير-إيف روشون. رحلة أسطورية 

النابض،  القاهرة  قلب  في  النيل  نهر  من  للحياة  الواهبة  المياه  حيث 

فتلتقي جاذبية الشرق بأناقة الفن الفرنسي.



DISCOVER THIS  
STUNNING ADDRESS,  
BLENDING ART AND  
FRENCH FLAIR,  
SITUATED IN THE HEART  
OF THE VIBRANT CITY  
OF CAIRO



ADDRESS

In the center of Cairo on Gezirah Island, once the site of many royal 

residences. 2 km from the Egyptian Museum, 15 km from the Pyramids 

and Sphinx. 

DIVE INTO 
MY BED

A blend of contemporary French elegance with Oriental inspiration. 433 

luminous guest rooms and suites in warm ochres, soft greens, and deep 

ebony offer an elegant blend of modern aesthetics and extreme luxury. 

Balconies with Nile and garden views for all, and even glimpses of the 

Giza Pyramids. 

TASTE OF BON GOÛT

Byzantine arches, energetic lime and violet accents give Kebabgy a 

distinctive atmosphere to enjoy irresistible Oriental specialties. For 

Moroccan cuisine and sweet mint tea in a tropical ambiance, come to La 

Palmeraie. Unwind and socialize while floating on the Nile at Le Deck by 

Laurent Peugeot. Enjoy the Italian cuisine at Casa Mia. French pastry, high 

tea, gourmet coffee and sweets at Window on the Nile and La Madeleine 

and refreshing outdoor snacks at Sunny Bar by the pool.

The Lobby

Pool 

Imperial suite

Le Deck by Laurent Peugeot

مزيج من األناقة الفرنسية المعاصرة مع سحر الشرق. 433 غرفة وجناح مضيئة بألوان األصفر 
والرفاهية,  الحديث  الجمال  بين  أنيقا  مزيجا  ليمنح  األبنوسي  والخشب  الهادئ  واألخضر  الدافئ 

تطل جميع الشرفات على النيل وعلى المدينة, بعض الغرف ترى أهرامات الجيزة.

فيها  تستمتع  مميزة  أجواء  الكبابجي  مطعم  على  البنفسج  ولون  البيزنطية  األقواس  تضفي 
بالمذاق الشرقى الذي ال يقاوم. لمحبي األطباق المغربية والمذاق العذب للشاي بالنعناع، فمرحبًا 
بك في البالميري. استرخ وتقابل مع األصدقاء بمطعم لو دك العائم على سطح النيل, استمتع 
القهوة مع وجبات  أو  الفرنسية والشاي  المعجنات  أما  كازا ميا،  اإليطالي في مطعم  بالمطبخ 
خفيفة والحلويات الفرنسية تجدها في ويندوا أون ذا نيل وال مادلين، أو تناول طعامك في الهواء 

الطلق المنعش في صاني بار.

في قلب القاهرة على جزيرة الزمالك, والتي كانت في يوم من األيام مكانًا للكثير من المقار الملكية. 
على بعد 2 كم من المتحف المصري و١٥ كم من األهرامات وأبو الهول.

EXPERIENCE 
FRENCH FLAIR

Majestically designed by Pierre-Yves Rochon, Sofitel Cairo Nile El 

Gezirah overlooking the Nile, embracing its soothing rhythm and eternal 

allure. Experience the mythical river through grand windows at the 

Lobby. Relish the luxury of precious woods, Oriental carpets and crystal 

chandeliers. A tropical haven in the middle of a bustling city and the best 

of both worlds!

أكتشف التجربة الفرنسية
القاهرة  الجزيرة  سوفيتل  يطل  روشون,  بيير-إيف  أبدعه  الذي  الفخم  التصميم  هذا  بفضل 
على نهر النيل, ليعانق إيقاعه الهادئ وجاذبيته الخالدة من خالل نوافذه والممشى ومطعمه 
الثمينة  األخشاب  من  صمم  الذي  الفندق  لردهة  الداخلي  التصميم  بفخامة  استمتع  العائم, 

والسجاد الشرقي والثريا الكريستال. إنه مالذ إستوائي وسط مدينة مفعمة بالحياة!



PURE MOMENTS OF PLEASURE

Indulge in the luxurious wellness treatments at Sofitel Spa with steam 

room, Jacuzzi, massage and a heated relaxation infinity pool.

Work out at Sofitel Fitness and pamper yourself at the irresistible 

invitation to serenity at the Jacuzzi.

استمتع في سوفيتل سبا بالجاكوزي المطل علي النيل, غرفه البخار  وحمام سباحة ذو اإلطالله 
المعدات  بأحدث  الغني  فيتنس  سوفيتل  في  بكم  مرحبا  الرياضة  ولهواه  لالسترخاء.  الرائعة 

الرياضية ثم دلل نفسك في دعوة ال تقاوم  في الجاكوزي.



TRENDS OF THE CITY 

A pulsating metropolis that knows how to enjoy life, Cairo is bound 

to charm. Marvel at treasures from ancient times at the Egyptian Art 

Museum. Admire the dense mix of sites in the Coptic Cairo section of 

the old city and the intricate beauty of the city’s many mosques. Spend 

a thrilling evening at the Cairo Opera House, and enjoy marvelous dining 

and night time venues in a city that never sleeps. 

Egypt’s capital has been casting its spell for 10 centuries. Discover 

ancient temples and soaring skyscrapers; cozy cafés and vibrant cultural 

venues.

العصور  كنوز  يقاوم.  ال  سحر  بها  القاهرة،  إنها  بالحياة،  تستمتع  كيف  تعرف  نابضة  عاصمة 
القبطي  الجزء  يندمج  حيث  القديمة  مصر  تذهلك  ولكم  المصري.  المتحف  في  تجدها  القديمة 
باألماكن  المصرية واستمتع  األوبرا  دار  رائعة بعروض  المساجد. اقض أمسيات  بمنابر ومآذن 

المدهشة التي يمكن أن تتناول فيها العشاء أو تقضي فيها ليلتك في تلك المدينة التي ال تنام.

ال تزال العاصمة المصرية تنشر سحرها عبر القرون. اكتشف المعابد األثرية القديمة وناطحات 
السحاب الشاهقة والمقاهي المتعددة واألماكن الحضارية النابضة بالحياة.


