
FACILITIES

433 ROOMS & SUITES

INCLUDING

5 IMPERIAL SUITE

28 PRESTIGE SUITES

7 JUNIOR SUITES

10 OPERA SUITES

CLUB MILLÉSIME

8 RESTAURANTS & BARS

INFINITY POOL WITH NILE VIEW

PRIVATE INDOOR & OUTDOOR PARKING

SO SPA

SO FIT

HAIR & BEAUTY SALON

ENCLOSED AIR CONDITIONED  

WI-FI INTERNET

7 MEETING ROOMS 

INCLUDING  

OPERA BALLROOM WITH OUTDOOR 

TERRACE

BUSINESS CENTRE



SOFITEL CAIRO NILE EL GEZIRAH A TOP CAIRO 

VENUE FOR BUSINESS EVENTS AND CELEBRATIONS, 

A UNIQUE BENEFIT FOR PLANNERS – AN 

EXPERIENCED CONCIERGE TO TAKE CARE OF YOUR 

EVERY NEED. CLOSE TO PUBLIC TRANSPORT AND 

DOWNTOWN CAIRO, OFFERING A QUIET RETREAT 

IN ZAMALEK. GORGEOUS MEETING ROOMS AND 

A BALLROOM, ALL WITH NATURAL LIGHT AND 

HIGH-TECH AUDIOVISUAL EQUIPMENT, ARE 

COMPLEMENTED BY GOURMET CATERING, FROM 

THEMED BUFFETS TO EXQUISITE COFFEE BREAKS.

األعمال  فعاليات  لعقد  القاهرة  في  راٍق  مكان  القاهرة  الجزيرة  سوفيتل 
لمنظمي  فريدة  ميزة  القاهرة  الجزيرة  سوفيتل  فندق  يتيح  واالحتفاالت. 
احتياجاتك.  بكل  للعناية  المتمرس  الكونسيرج  فريق  وهي   - الفعاليات 
وبفضل موقع الفندق القريب من المواصالت العامة ووسط القاهرة، ُيعد 
الفندق مالذًا هادئاً في قلب الزمالك. كما تتمتع غرف االجتماعات الفاخرة 
الصوت  وأحدث معدات  الطبيعي  بالضوء  كلها  الفخمة  االحتفاالت  وقاعة 
لمختلف  المخصصة  البوفيهات  من  الضيافة  بخدمات  وتتكامل  والصورة، 

األصناف إلى استراحات القهوة فائقة الجودة

Sofitel 
magnifique meetings



UNIQUE AND TRACTOR 
MADE BANQUETING

Cairo: a magical city for a magical wedding on the Nile. There’s no better 

wedding venue than Sofitel Cairo El Gezirah, nestled in lush gardens on 

Gezirah Island. Drinks on the riverside terrace of the grand ballroom, 

a themed banquet with live entertainment, an exquisite wedding cake 

handmade by our pastry chef in La Madeleine... Your personal magnifique 

Weddings concierge will help you plan the perfect wedding in Cairo.

INSPIRED BY YOU, STAGED BY US 

For chic ambiance with a dash of spectacle, the Opera Ballroom is a 

gorgeous and flexible space for your Cairo wedding or celebration. 

Hold a grand banquet in the main dining room, where rich décor fuses 

contemporary art and hints of Egyptian luxury, or divide the space for 

a more intimate experience. Guests can spill out onto a private marble 

terrace overlooking the Nile –  perfect for a drinks reception under 

glittering lights.

REFINED MEETING ROOMS

Meet last-minute deadlines or take advantage of unexpected opportunities 

with the help of our well-equipped business center, open 24 hours. 

Support staff with secretarial skills are available during office hours to 

help with everything from photocopying and scanning to translation.

Etoite

Vendome

Opera ballroom

Concorde

إن كنت تنشد أجواء أنيقة بلمسة فخامة، ستجد قاعة احتفاالت أوبرا مكانًا باهرًا ومرنًا 
إلقامة زفافك أو احتفالك في القاهرة. ويمكنك إقامة مأدبة ضخمة في قاعة الطعام 
أو يمكنك  المصرية  المعاصر والفخامة  الفن  الغني بين  الديكور  الرئيسية، حيث يمزج 
اقتطاع جزء من المساحة لمناسبة صغيرة تضم المقربين فقط. ويستطيع المدعوون 
االستمتاع بالجلوس في التراس الرخام الخاص المطل على النيل - فهو مكان مثالي 

إلقامة حفل استقبال تحت أضواء المصابيح المتأللئة.

غير  الفرص  من  استفد  أو  لحظة  آخر  في  ُطلبت  وإن  حتى  النهائية  بالمواعيد  التزم 
المتوقعة بمساعدة مركز أعمال مجهز بأحدث المعدات يعمل على مدار 24 ساعة. كما 
يتوافر، أثناء ساعات العمل الرسمية، فريق دعم يتمتع بمهارات السكرتارية للمساعدة 

في كل المهام من تصوير المستندات إلى المسح الضوئي والترجمة.

بموقعه  النيل.  زفاف أسطورية على  القاهرة مدينة ساحرة ومكان خالب إلقامة حفالت 
الفريد في الجزيرة عند تعانق النهر مع حدائقها الوارفة يقبع سوفيتل الجزيرة القاهرة محتاًل 
أفضل مكان على امتداد نيل القاهرة إلقامة أروع حفالت الزفاف. فاستمتع بالمشروبات 
في التراس المطل على النيل الملحق بقاعة االحتفاالت الكبرى، أو أقم مأدبة ذات سمة 
مميزة مع ترفيه حي وتورتة زفاف من يد أمهر شيفات الفندق في ال مادلين... وسيساعدك 

كونسيرج ماجنيفيك ميتينجز الشخصي على التخطيط ألجمل زفاف في القاهرة.

MAGNIFIQUE 
FACILITIES

Natural light, high-tech audiovisual equipment and luxurious décor offer a 

superb setting for meetings and events at Sofitel Cairo El Gezirah. Hosting 

up to 550 guests, the meeting rooms draw inspiration from Paris, with 

names like Opéra, Champs-Elysées and Vendôme. WiFi and a dedicated 

magnifique meetings concierge make hosting events easy, from intimate 

board meetings to team-building events and banquets.

الضوء الطبيعي وأحدث معدات الصوت والصورة والديكور الفخم األنيق تجعل من 
سوفيتل الجزيرة القاهرة مكانا فخماً لعقد االجتماعات والفعاليات في القاهرة. تتسع 
غرف االجتماعات لنحو 550 مدعٍو، وتستوحي الغرف أسماءها من باريس، إذ تحمل 
أسماءا مثل أوبرا وشانزليزيه وفوندوم. وبفضل اإلنترنت الالسلكي وفريق كونسيرج 
اجتماعات  كانت  سواء  سهلة،  مهمة  الفعاليات  تنظيم  يصبح  ميتينجز  ماجنيفيك 

صغيرة تضم عددًا محدودًا من األفراد أو فعاليات ومآدب كبرى.



FLOOR 03

OPERA 1
SQM 255

(15M X 17M)

OPERA 2
SQM 270

(15M X 18M)

CHAMP - 
ELYSES 1
SQM 48

RESTROOMS

STORAGE

HAIR 
DRESSER

LIFT

CONCORDE
SQM 56

MADELEINE
SQM 54

ETOILE
SQM 63

CHAMP - 
ELYSES 2
SQM 48

BALLROOM 
TERRACE
SQM 180

FLOOR 02

BALLROOM 
FOYEE

SQM 120

LE VENDOME
SQM 165



EACH ROOM FEATURES THE ESSENTIAL EQUIPMENT FOR YOUR MEETINGS
INBUILT LCD PROJECTOR WITH SCREEN, WIFI INTERNET 

AUDIOVISUAL SUPPORT AND ASSISTANCE, HIRE OF STANDARD AUDIOVISUAL EQUIPMENT

 MEETING ROOMS SURFACE M² HEIGHT M CLASSROOM THEATER U-SHAPE BOARDROOM DINNER

MEETING ROOM LAYOUT 

AND CAPACITIES

Opera 1 255 3.5 60 180 40 40 130

Opera 2 270 3.5 90 220 50 50 150

Opera 1+2 525 3.5 180 450 80 80 280

Opera Terrace 180 - - - - - 100

Champs- Elysees 1 48 2.8 18 20 15 15 -

Champs- Elysees 2 48 2.8 18 20 15 15 30

Champs- Elysees 1+2 96 2.8 40 70 40 40 -

Eiffel 30 2.8 - - - 14 -

Etoile 63 2.8 - - - 16 -

Concorde 56 2.8 - - - 16 -

Madeleine 54 2.8 20 30 20 20 -

Le Vendome 165 4.8 60 100 40 40 80

Salon 16 2.8 - - - - -

Opera Foyer 120 2.8 - - - - -

Meeting Rooms Foyer 18 2.8 - - - - -

Pool 102 - - - - - 70


