
 اكتشف واحتنا احلضرية ، التي جتمع بني فن احلياة الفرنسي
والدراية املغربية ، التي تقع يف قلب عاصمة اململكة.

املطاعم، احلانات والالوجن
اللذيــذة  األطبــاق  مــن  كبــرة  جملموعــة  توفــره  إىل  باإلضافــة   :LA GALERIE مقهــى 
ــة واملعــارض  ــً للقــاءات الثقافي ــات اخلفيفــة والســريعة، ُيعتــر أيضــً فضــاًء حقيقي والوجب

األدبيــة. واحملطــات 

حانــة AMBER: يف أجــواء ســاحرة ودافئــة، ميكنكــم االســتمتاع بأحلــى الكوكتيــات التــي 
حتمــل بصمتنــا. وترافقكــم طبعــً موســيقى حديثــة وعصريــة طــوال ســهرتكم.

العائلــة أو األصدقــاء، أو حتــى وحدكــم، جميــع  EL PATIO: ســواء كان غــداء عمــل مــع 
املناســبات جيــدة للحضــور واالســتمتاع باألطبــاق املتنوعــة لدينــا يف البوفيــه، وجتــدون كل 

ــواس. ــة احل ــوص يف رحل ــة للغ ــمة خمتلف ــوم س ي

الطبــخ  أطبــاق  أشــهى  واألنيــق  العصــري  املطعــم  هــذا  عليكــم  يعــرض   :AL WARDA
مــن طاهينــا املوهــوب. بلمســة خاصــة  املغربــي 

ــخ  ــط. املطب ــات احملي ــن نكه ــتوحاة م ــة مس ــم قائم ــذا املطع ــدم ه GOLDEN FISH: يق
الرفيــع، املأكــوالت البحريــة الطازجــة واإلطالــة الرائعــة علــى مســبحنا وحدائقنــا بانتظاركــم 

أثنــاء تنــاول وجباتكــم يف الغــداء والعشــاء.

ــة  ــور رؤي ــة، يبل ــاز يف العاصم ــة بامتي ــيات األنيق ــوان األمس ــح عن ــا أصب SO LOUNGE: بعدم
جديــدة لفــن الطبــخ، فــن احليــاة واالحتفــال.

اجلناح اإلمراطوري

الغرف واألجنحة
• 229 غرفة مبا يف ذلك 37 جناحا فاخرا

خصائص مميزة
MyBed سرير حجم ملكي •

Lanvin و Hermès وسائل الرتحيب •
• خدمة البواب »املفتاح الذهبي« واخلدمة الشخصية

• الديكور من صنع ديدييه غوميز

األجهزة
مكيــف الهــواء - جهــاز تلفزيــون بالقنــوات األرضيــة والفضائيــة واإلنرتنــت، 

نظــام الصــوت Bose - واي فــاي - خزنــة - ثاجــة صغــرة

اخلدمات
خدمة األمتعة على مدار 24 ساعة - خدمة صف السيارات

مراكز األعمال - خدمة الغرف على مدار 24 ساعة
سوفيتال سبا وسوفيتال فيتنيس - متاجر

THERE ARE FACTS
THEN THERE’S A GOOD STORY.
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Nécropole de Chellah

Rabat International 
Aéroport 

Gare de Rabat Ville

Musée national 
de la photographie

Gare de Rabat Agdal

Station Tramway Cité 
Universitaire Souissi

So�tel

RABAT

SALÉ

Musée Mohammed VI 
d’art moderne et contemporain

So SPA Rabat

اجتماعات رائعة
 14  قاعة

خرائنــا  فريــق  يــرتدد  لــن  احتياجاتكــم،  كل  تلبيــة  أجــل  مــن 
فعالياتكــم. إلجنــاح  ومرافقتكــم  بنصحكــم 

سوفيتيل الرباط حديقة الورود
شارع اإلمام مالك؛ طريق مسدود السويسي، الرباط / املغرب

h6813@sofitel.com :الهاتف: 56 56 37 5 (212+) - الريد إلكرتوين
SOFITEL.ACCOR.COM

اسم
الغرفة

املسرح
 قاعة اجتماع
املساحةاالرتفاعالوالئمقاعة الدروسقاعة االجتماعاتU على شكل

La Royale 12001001202005505.70m965 m2

La Royale 12505070701805.70m330 m2

La Royale 2450801401403005.70m635 m2

Bonica20152020163.28m 44 m2

Celsiana70323636503.18m100 m2

Elina--20--3.28m44 m2

Hansa--20--3.28m 44 m2

Jardin des Oudayas50202524404 m56 m2

Jardin des Roses50202524404 m70 m2

Jardin du Chellah50202524404 m56 m2

Jardin Exotiques50202524404 m56 m2

املشرف
Alba Maxima100354070603,18m128 m2

Galica30152020183,18m64 m2

So Lounge
صوتالشاشةعدد املقاعد                    السعة اإلجمالية                     

100 ديسيبل5 مرت/4 مرت                        246 مقعدا400 شخصً 

الرفاه والسبا
جذابــة،  طبيعــة  وســط  الــورود  حديقــة  الربــاط  ســوفيتيل  فنــدق   يقــع 

ما يساعد كثرًا على الهدوء واالسرتخاء.

اكتشــفوا هــذا الفضــاء الراقــي والفريــد مــن نوعــه يف الربــاط علــى مســاحة 
1500 مــرت مربــع، املســتوحى مــن الهندســة املعماريــة العربيــة باألندلــس. 
 إنــه مــكان رائــع لاســرتخاء وجتديــد النشــاط واحليويــة خــال رحلــة عمــل 

أو لاستمتاع خال عطلة نهاية األسبوع.

حول الفندق:

 املعامل التاريخية:  صومعة حسان )3 كم(
 ضريح حممد اخلامس )2.5 كم(

مقرة شالة )2.5 كم(
املتحف:  متحف حممد السادس للفن احلديث واملعاصر 

)2.5 كم(

وسائل النقل:
   حمطة الرباط أكدال )3 كم( 

حمطة الرباط املدينة )3.5 كم( 

   مطار الرباط سا الدويل (7 كم)
A3 الطريق السيار   


