




 من الكتبان الرملية املتموجة وســط الصحراء اىل املياه الســاحرة التي

 تخرتق الرمال الناعمة، رســخت د� مكانتها كخيار تجاري أول عامليا

 و بفضــل أجوائهــا العرصيــة النابضــة بالحيــاة ســتظل د� دوما الوجهة

 العرصيــة األوىل لألعــ�ل أو لقضــاء العطــالت مــع أســطول كبــ� مــن

 رشكات الطــ�ان التــي تهبــط يف مطــار د� لخدمة مختلف الزوار,فهو

.رشف لنا و رشف ألستقبال العا§

FROM THE ROLLING DUNES OF THE DESERT TO

WHERE THE BALMY WATERS UNFURL UNTO

POWDER FINE SAND, DUBAI HAS ESTABLISHED

ITSELF AS A PREMIER BUSINESS CHOICE. MODERN

AND BUZZING, IT IS AN UNFORGETTABLE

DESTINATION WHETHER FOR WORK OR VACATION.

WITH NUMEROUS AIRLINES LANDING DAILY,

IT IS OUR PRIVILEGE AND HONOUR TO

WELCOME THE WORLD. 



Monte Carlo 2

 

املرافق الرائعة

مــن الخدمــات الشــخصية اىل املرافــق الصحية،املطاعــم و أكــ® بكثــ� مــن ذلــك, نضمــن لكــم تلبيــة كلــ� 

ترغبون به  بقدر كب� من العناية و االهت�م و ببصمتنا الخاصة.

ترغــب قــي زيــارة مكتــب الســفريات لتخطيــط رحلــة مشــاهدة املعــا§ الســياحية ؟ أم ترغــب يف ســيارة 

ليموزيــن خاصــة ؟ خدمــة  عــىل مــدار الســاعة الخاصــة بنــا  صممــت لتلبيــة كل مــا تــودون التخطيــط لــه 

واضعــ¿ نجاحــه نصــب أعيننــا.كل مــا عليكــم القيــام بــه ســوى ابالغنــا و ســنقوم بوضــع ملســتنا الخاصــة 

لكل من اجت�عتكم أو مؤÂراتكم الخاصة  و مساعدتكم لتحويل رؤيتكم اىل واقع ملموس.

MAGNIFIQUE
FACILITIES

From dedicated concierge to wellness, restaurants and even more, we 

will ensure every request you have is met with our signature enthusiasm 

and attention to detail. Will you require a travel desk to plan your 

sightseeing? A private limousine? Our round the clock service is 

conceptualised with your every wish in mind. Tell us how we can add a 

special touch to any aspect of your meeting or conference and it will be 

our mission to help you realise your vision.



مستوحية من خاللك و منظمة من قبلنا

Âتــاز ادارة Magnifique Meetings بالخــرباء امللمــ¿ بكافــة  التفاصيــل مــن أجــل تحويــل 
مناسبتكم  اىل مناسبة فريدة من نوعها و ذات طابع شخيص.مناسبة تنبض فيها الحياة الرائعة.و 

ــا بأقامــة اجت�عــات و مناســبات ناجحــة ومصممــة خصيصــا لكــم ,ســيقدم فريــق التزامــا من
 Magnifique Meetings لكــم اقرتاحــات و خيــارات مذهلــة ملنســباتكم انطالقــا مــن مأدبــة 
الطعام املحرضة خصيصا لكم و سيتولون تجهيز مناسبتكم بأحدث املعدات و وسائل التكنولوجيا 
العالية التي تلبي احتياجاتكم باالضافة اىل تقديم توصيات باالنشطة املبتكرة لتحفيز املشارك¿. 

قاعات اإلجت�ع املناسبة

نجــاح يفــوق كل املعايــ� لضــ�ن خدمــة و تلبيــة متطلبــات عمالئنــا الكــرام Íــا يلبــي أعــىل التوقعــات بــل 

و يتجاوزهــا ســيكون فريــق Magnifique Meetings املتخصــص رهــن أشــارتكم منذ لحظــة وصولكم 

اىل نهايــة الحــدث بــكل أناقــة . تــرتاوح مســاحات قاعــات األجت�عــات لدينــا مــن ٤٢ مــرت مربــع اىل ٤٩٣ 

مــرت مربــع ,و قــد تــم تصميــم كل منهــا لتوفــ� أقــىص ســبل الراحــة و التكنولوجيــا العالية,كــ� تتوفــر عــىل 

 LCD أحــدث األجهــزة الســمعية البرصيــة و األتصــاالت الســلكية والــال ســلكية باألضافــة ألجهــزة العــرض

املدمجــة وأجهــزة التلفــاز بتقنيــة البالزمــا,و األنرتنيــت الالســلÖ مــع الدعــم الســمعي البــرصي املســتمر 

مع تأج� املعدات األضافية. 

تقديم الطعام املميز 
يقــول املثــل الشــه� "املأكوالت,هــي املأكــوالت الرائعــة" اســتمتع معنــا باطبــاق شــهية ويف منتهــى الروعــة 

ــن  ــت املناســبة ســيكون م ــ� كان ــا و عشــقنا الراســخ نحــو االفضــل. مه ــ� نتفخــر بتفانين يف ســوفيتيل ك

دواعي رسورنا خلق اطباق مميزة و مصممة خصيصا لكم و لضيوفكم األعزاء.

Úكنكــم األختيــار مــن بــ¿ باقــات عروضنــا املحــاكاة و املصممــة خصيصــا ملتطلباتكــم أو الســ�ح لفريقنــا 

مــن متخصــيص املــأدب بتصميــم مأدبــة طعــام خصيصــا ملناســبتكم.من األجت�عــات العمليــة اىل حفــالت 

الزفــاف و األعــراس الراقيــة املعــدة واملصممــة بشــكل رائع,يعــد ســوفيتيل د� جمــ�ه بيتــش لوحــة فنيــة 

لجميع مناسباتك 

UNIQUE AND TAILOR MADE

 

BANQUETING

Pre-Function Area

Grand events

Meeting room

INSPIRED BY YOU, STAGED BY US

Magnifique Meetings is managed by experts who capture the essence of 
your project in order to make your event unique and personalised.
Committed to building highly successful and tailored meetings and 
events, your dedicated Magnifique Meetings team will suggest creative 
and custom made banqueting options, customise the environment with 
modern and high tech equipment to fit your needs and recommend 
innovative activities for your participants. 

REFINED MEETING ROOMS

Success is beyond compromise. Ensuring we deliver on the highest 
expectations, the hotel has a resident Magnifique Meetings team 
dedicated to our clients, from the first inquiry to the event, elegantly 
completed. Ranging in size from 42m² to 493m², each of our meeting 
rooms is designed to offer superlative comfort and technology. The latest 
audio visual and telecommunications gear, inbuilt LCD projector, Plasma 
LCD TV, WiFi internet, audio visual support always at hand, and should it 
be required, assistance with additional equipment hire. 

“Food, glorious food!” goes the famous saying. At Sofitel we pride 

ourselves in an unwavering devotion to the refined. No matter the size of 

the banquet, we would be delighted to create our cuisine extraordinaire 

for you and your guests. 

Choose from our tailor-made daily delegate offers, or allow our team of 

banquet specialists to envision one exclusively for your event.

From meetings to weddings, within its beautifully designed setting,

Sofitel Dubai Jumeirah Beach is truly every inch postcard perfect.



MONTE CARLO 2
17m x 17m (289m2)

MONTE CARLO 1
12m x 17m (204m2)

MEETING ROOM LAYOUT



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

AUDIOVISUAL SUPPORT AND ASSISTANCE, HIRE OF STANDARD AUDIOVISUAL EQUIPMENT

 

MEETING ROOM CAPACITIES

 

كل قاعة تشمل املعدات األساسية لإلجت�عات
ل.س.د بروجيكتور مع شاشة أو تلفاز ل.س.د، خدمة الوايفي
طاقم للمساعدة التقنية مع اإلرشاد لتأج� املعدات املتطورة 

سعة قاعات اإلجت�ع



FACILITIES

5 MEETING ROOMS

INCLUDING

1 BALLROOM

CLUB MILLÉSIME

438 ROOMS & SUITES

INCLUDING

1 IMPERIAL SUITE

12 PRESTIGE SUITES

27 JUNIOR SUITES

4 RESTAURANTS & BARS

COMPLIMENTARY VALET PARKING

SOFIT HEALTH CLUB

HAIR & BEAUTY SALON

SEAVIEW POOL

املرافق

٥ قاعات إجت�ع

 

نادي ميليسيم

٤٣٨ غرفة و جناح

جناح امب�ييل

١٢ جناح امب�ييل

٢٧ جناح جونيور

٤ مطاعم و مقاهي

خدمة الركن مجانا

نادي سوفيت الصحي

صالون حالقة

بركة مياه مطلة



SOFITEL DUBAI JUMEIRAH BEACH

JUMEIRAH BEACH RESIDENCE (JBR) - THE WALK - THE BEACH - P.0. BOX 473828 - DUBAI - UAE

 TEL. +971 (0)4 448 4848 - EMAIL. EVENTS.JBR@SOFITEL.COM

WWW.SOFITEL.COM

SOFITEL 

IS NOW AVAILABLE 

ON THE 

ACCORHOTELS APP


