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FACILITIES

444 ROOMS AND SUITES

INCLUDING

12 PRESTIGE SUITES

27 JUNIOR SUITES

2 OPERA SUITES
 

CLUB MILLÉSIME
Club and suite guests can enjoy the exclusivity and limitless luxury of our executive lounge.

 

4 RESTAURANTS AND LOUNGES
 

COMPLEMENTARY WI-FI
 

INFINI POOL

SOFITEL FITNESS
 

EUROPEAN SPA
 

5 MEETING ROOMS

INCLUDING 1 BALLROOM
 

BUSINESS CENTRE

LIVE THE FRENCH WAY
AT SOFITEL DUBAI JUMEIRAH BEACH





SITUATED IN THE VIBRANT 
HEART OF JUMEIRAH BEACH 
RESIDENCE DISCOVER THIS 
ELEGANTLY LUXURIOUS 
HOTEL BLENDING FRENCH 
ART DE VIVRE WITH ARABIAN 
CULTURE.

يقع فندق سوفيتيل يف قلب
 منطقة جم	ا بيتش ريزيدينس 

اكتشف فخامة الفندق التي
�زج ب� اناقة العيش الفرنسية

ممزوجة بكرم الضيافة و الثقافة العربية



The Lobby الردھة 

Luxury Roomغرفة لوكسیري 

Out and about

LIVE A MAGNIFIQUE

EXPERIENCE 
إستمتع بتجربة ممتعة 

Combining sea, shopping and relaxation with a carefree panache, the 

hotel is a sophisticated delight set in the heart of Dubai’s bustling urban 

beach surroundings. Enjoy the best of both worlds: the cool contemporary 

and warmth of Arabian culture.

األجواء  و  األسترخاء،  فرص  و  التسوق،  رواد  قبلة  و  البحر،  بین  رائع  مزیج  مع 
المبھجة، یقع ھذا الفندق الذي یبعث السرور في نفوس رواده في قلب أروع الوجھات 
كال  في  ما  أفضل  تجربة  یمكنك  حیث  دبي،  في  بالحیاة  النابضة  الحضریة  الشاطئیة 

العالمین: روعة الحداثة المعاصرة و دفء الثقافة العربیة.

في قلب أكثر المناطق النابضة بالحیاة فس المدینة، یقع الفندق على بعد مسافة قصیرة سیرا" على 
األقدام أو بسیارة األجرى من أشھر المتاجر و مراكز التسوق و المطاعم و المزارات السیاحیة في 
دبي. و بفضل موقعھ القریب الذي یتیح سھولة الوصول من و إلى المطارات، لن تكون الحیاة أكثر 

سحرا" و روعة من اإلقامة معنا.

مسبح و مطعم إنفیني 

 ADDRESS

In the heart of the city’s most hip and vibrant district, the hotel is within 

walking distance, or just a short car ride from Dubai’s famous boutiques, 

shopping malls, restaurants, business hubs and tourist attractions. With 

easy access to and from the airports, life could not be more charmed. 

العنوان

A.O.C. International Buffet

إستمتع بأصالة المذاق الرائع بلمسة فرنسیة حقیقیة في أجواء باذخة و عصریة، حیث یقدم الفندق 
أروع المطاعم للذواقة.

 طعم رفیع الذوق

على مقربة من البحر، ثمة حیاة ساحرة تنتظرك. أترك العالم ورائك حیث ستأخذك وجھاتنا األنیقة 
إلى أرقى صور المتعة التي تعشقھا. وسواء" كنت تفضل االستجمام في حمام السباحة بالفندق أو 
القیام بنزھة قصیرة على الشاطىء القریب أو إستعادة لیاقتك البدینة في نادي سو فیت الصحي، فكل 

ما تحتاجھ سیصبح في متناول یدیك معنا.

 نقاوة األوقات الممتعة 

TASTE OF BON GOÛT

PURE MOMENTS OF PLEASURE 

In true French style, good taste is always in fashion. The hotel offers four 

culinary establishments for the lover of fine food.

Overlooking the sea, life is truly beautiful. Leave the world behind as our 

elegant surroundings whisk you away to your chosen pleasure. Whether 

your fancy is reclining at our pool, taking a short stroll down the nearby 

beach or a work out in our Sofitel Fitness, everything you need is right 

where you are. 

DIVE INTO "غص في "مي باد 
MYBED™ 

Wake up in a postcard. With private balconies looking out over a true blue 

sea, Sofitel is a statement in haute living. Each of our 444 rooms and 

suites include the trademark MyBed™ concept, an all feather bed and 

extra light down duvet enriched by a pillow menu for bespoke comfort.  

الصافیة،  الزرقاء  البحر  میاه  المطلة على  الخاصة  الشرفات  بفضل  نشاط و عزیمة.  بكل  إستیقظ 
أصبح سوفیتیل عنوانا" ألسلوب المعیشة الباذخة. تشتمل جمیع غرفنا و أجنحتنا البالغة ٤٤٤ غرفة 
و جناحا" على مفھوم "مي باد" الذي یأتي بسریر و غطاء فراش مریح من الریش باإلضافة إلى 

قائمة وسائد لتوفیر أرقى سبل الراحة المصممة خصیصا" من أجلك.

مطعم او اى سى البراسیرى الفرنساوى



TRENDS OF THE CITY

ممیزات المدینة
بدءا من منطقة الفھیدي  و األسواق التقلیدیة التي تعتبر عنوانا" للفن و الثقافة 
حیث یمكنك تجربة قدراتك على المساومة، و حتى رحالت القارب الشراعي 
في الخور و ركوب الجمال و مشاھدة روعة غروب الشمس في الصحراء، 

تأسرك ھذه المدینة النابضة بالحیاة بروعتھا و جمالھا في جمیع األوقات
إستمتع برحلة تسوق راقیة من محالت  لندن، باریس و نیویورك في مركز 
تجاري واحد أو دلل نفسك ثم انطلق لإلستلقاء تحت أشعة الشمس الدافئة على 
إنعم  أو  المبھرة  الھندسیة  العمارة  نزھة ساحرة وسط  اخرج في  أو  الشاطئ 
الطعام  أصناف  أشھى  مع  رائعة  أمسیة  لقضاء  إستعدادا"  اإلسترخاء  ببعض 
وأرقى صور الترفیھ التي تنتظرك أینما ذھبت و كما یقال حقا"... في دبي... 

ال تغیب الشمس أبدا".

From the art and culture district of Al Fahidi and the 
traditional markets where you can try out your 
bargaining skills to dhow cruises on the creek and 
sunset camel rides in the desert, this vibrant city will 
keep you enthralled day and night.
After you’ve shopped London, Paris and New York in 
one mall, soak up some beach sun, joyride amidst 
dazzling architecture or simply just relax ahead of a 
night of de rigeur epicurean dining, world class 
entertainment and glamour at every turn. It’s true what 
they say: “In Dubai the sun is always shining.” 


