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FACILITIES

233 ROOMS & 47 SUITES
INCLUDING

4 IMPERIAL SUITES
19 OPERA SUITES

CLUB MILLÉSIME

9 RESTAURANTS & BARS

SWIMMING POOL

 VALET PARKING

SOSPA

SO FIT

HAIR & BEAUTY SALON

COMPLIMENTARY SHUTTLE BUS
TO MAIN ATTRACTIONS

FREE ACCESS TO CORNICHE BEACH

10 MEETING ROOMS
INCLUDING

2 BALLROOMS

GOURMET CATERING

BUSINESS CENTRE



SOFITEL ABU DHABI CORNICHE BRINGS AN 

OASIS OF ART AND A TOUCH OF GEOMETRIC 

CHIC MOST BUSTLING BUSINESS AND 

LEISURE DESTINATION CITIES. WITH MORE 

THAN 2,600 SQMT OF FLOOR SPACE, SELECT 

FROM OUR 10 MEETING ROOMS TO HOST 

YOUR EVENTS AND CONFERENCES.

OUR MAGNIFIQUE MEETINGS TEAM WORKS 

WITH YOU AT EVERY STEP OF THE WAY 

TO ENSURE BUILDING A MAGNIFIQUE 

EXPERIENCE.

سوفيتيل أبوظبي كورنيش يجلب واحة من الفن ولمسة 
هندسية أنيقة في أزحم المدن. للوجهات التجارية والترفيهية 

مع أكثر من 2،600 متر مربع من المساحة الطابقية، يمكنك 
االختيار من العشر غرف لالجتماعات والمناسبات القامة 

المناسبة أو االجتماع الخاص بك.

فريقنا المذهل المتخصص يعمل بتوافق معك في كل خطوة 
للتأكد من أن مناسبتك وتجربتك معنا مذهلة وناجحة.

Sofitel 
Magnifique Meetings



UNIQUE AND TAILOR                 
MADE BANQUETING

Boasting a  conference centre that covers nearly 2,600 square meters 

with independent access, plan weddings, gala dinners, board meetings, 

summits, conferences or a banquet in the sparkling and luminous 

meetings spaces. A variety of configurations can accommodate from 6 to 

1,000 people, making a number of events possible for you.

INSPIRED BY YOU, STAGED BY US 

Magnifique Meetings are organized by experts who capture the essence 

of your project in order to make your event unique and personalized, 

an event where Life is Magnifique. Committed to building completely 

successful and tailored meetings and events, your dedicated Magnifique 

Meetings team will suggest creative and custom-made banqueting options, 

customize the environment with modern and high tech equipment 

to fit your needs, recommend innovative activities to stimulate your 

participants.

REFINED MEETING ROOMS

Because meetings are significant events, Sofitel Abu Dhabi Corniche has 

designed creative and personalized business and personal experiences. 

Our teams, partners of your success, will be entirely dedicated to your 

event from the beginning to the end. Our passion for excellence will turn 

your meetings into unforgettable moments for you and your guests.

Turqoise meeting room

Magnifique Events

Conferences

Crystal ballroom

Magnifique Meetings برعاية خبرائنا الذين يدركون  يحظى مفهومنا المبتكر 
أهمية مشروعك ويعملون جاهدين على إضفاء لمسة خاصة وطابع شخصي على 
مناسبتك، وهدفنا هو أن نساعدك على إقامة مناسبة تتجلى الحياة فيها في أبهى 

صورها,  وانطالقًا من التزامنا بإقامة اجتماعات ومناسبات خاصة تحقق لك النجاح الذي 
تصبو إليه، سيكرس فريق Magnifique Meetings المخصص من أجلك كافة جهوده 

لتقديم أفضل المقترحات المتعلقة بخيارات المآدب اإلبداعية المصممة خصيصًا 
لك، وكذلك تجهيز مساحتك بأجهزة التكنولوجيا الحديثة والمتطورة التي تلبي كافة 

احتياجاتك، هذا باإلضافة إلى تقديم توصيات باألنشطة اإلبداعية التي ستحفز جمهورك، 
وغير ذلك الكثير.

نحن في فنادق سوفتيل الفاخرة ننظر إلى االجتماعات على أنها من المناسبات الهامة، 
ولذا فقد حرصنا على تصميم تجربة تجارية وشخصية في قمة اإلبداع واالبتكار. 

وباعتبارها شريكك في النجاح، تكّرس فرق العمل لدينا كافة جهودها إلقامة 
مناسبتك بأروع صورة ممكنة من البداية وحتى النهاية. وسيدفعنا شغفنا نحو التميز 

إلى إقامة اجتماعاتك وجعلها ذكرى ال تنسى لك ولضيوفك.

يضم الفندق مركزاً للمؤتمرات يغطي ما يقرب من 2600 متراً مربعًا ويمكن الوصول 
إليه عبر مدخل مستقل، كما يمكن استخدامه إلقامة حفالت الزفاف أو حفالت العشاء 

أو اجتماعات مجالس اإلدارة أو القمم أو المؤتمرات أو مآدب الطعام في مساحات 
االجتماعات بتجهيزاتها الرائعة . كما يمكن إنشاء مجموعة متنوعة من المساحات 
التي تستوعب من 6 أشخاص إلى 1000 شخص، لنتيح لك إقامة عدٍد من المناسبات معًا 

في وقت واحد.

MAGNIFIQUE FACILITIES

Creative catering by talented chefs and a full service business centre 

makes this 5-star hotel an inspiring meeting venue. 

Our 10 central meeting venues are equipped with state-of-the-art LCD 

projectors, plasma screens and innovative light and sound technology. 

Many boast natural daylight and paintings inspired by Pierre Soulages. 

All the 280 rooms and suites offer the utmost luxury and comfort. After 

a day of business, invigorate your senses in SoSPA or stroll along the 

seafront watching the sun set over the Arabian gulf.

نمنحك مستويات ضيافة إبداعية على يد خبرائنا من الطهاة، ونوفر لك مركز 
متكامل الخدمات لرجال األعمال، ليصبح هذا الفندق من فئة الخمس نجوم بمثابة 

وجهًة مثالية لك إلقامة االجتماعات المتميزة.

تم تجهيز أماكن االجتماعات الرئيسية العشرة بأحدث أجهزة العرض المزودة 
بشاشات LCD، وشاشات البالزما، وتقنيات اإلضاءة والصوت المبتكرة، كما تزخر 

العديد من تلك األماكن بمزايا اإلضاءة الطبيعية ولمسات من األلوان الرائعة التي 
تحمل توقيع الفنان الفرنسي بيير سوالجيس.

وتوفر جميع الغرف واألجنحة البالغ عددها 280 غرفة وجناحًا مستويات فائقة من 
الفخامة والراحة. كما يمكنك أيضًا إعادة النشاط والحيوية إلى جسمك بعد عناء 

يوم من العمل في منتجع »سو سبا« أو القيام بنزهة على شاطئ البحر ومشاهدة 
لحظات غروب الشمس الساحرة على الخليج العربي.



MAGNIFIQUE WEDDINGS 

With classic grandeur and contemporary style, Sofitel Abu Dhabi Corniche 

offers a striking setting for your own modern romance. Stylish décor, 

flawless service and exceptional contemporary French cuisine set 

the stage for weddings of distinction. While the luxury settings of our 

hotel will impress guests from the start, it is the impeccable service and 

dramatic furnishings within that will make your affair truly unforgettable. 

The most elegant French style rooms arrange in every detail by our 

dedicated team.

DESIGNED WITH BIG                     
DAYS IN MIND

The Crystal Ballroom features a private entrance, with a space of 780 

square meters and 6 meters high. An enchanting setting for any occasion, 

host up to 500 plus guests and let Swarovski chandeliers and open spaces 

set the stage for your perfect Kosha and table setting.

Gourmet Catering

Prestige Suite 

Creative Cuisines

Magnifique Weddings 

أجواء  يوفر  أبوظبي  كورنيش  سوفيتيل  المعاصرة،  واألناقة  الكالسيكية  العظمة  مع 
الفتة للرومانسية الحديثة. بالديكور األنيق، الخدمة التي تتميز بالكمال و الطبخ الفرنسي 
الفاخرة  فنادقنا  اعدادات  أن  حين  في  لزفافك.  مميزاً  طابعًا  لنضفي  االستثنائي  المعاصر 
الطابع  ذات  مفروشاتنا  و  كاملة  خدمات  نقدم  فنحن  البداية،  من  الضيوف  اعجاب  تثير 

الدرامي تجعل احتفالك ال ينسى. الغرف األكثر أناقة على الطراز الفرنسي.

الكبيرة،   لأليام  تصميم  أعمدة  بدون  مساحة   مع  خاص،  بمدخل  تتميز  كريستال  قاعة 
قاعة كريستال تتميز بمدخل خاص، مع مساحة  بدون أعمدة  تقدر ب 780 متر وبارتفاع 
ثريات  دع  و  ضيف،   500 ال  يقارب  ما  استضافة  يمكنك  مناسبة،  أي  في  ساحر  جو  أمتار.   6
سواروفسكي الجميلة والمساحات المفتوحة  تضفي لمسة جمال للكوشة أو الطاوالت. 

WELCOME TO GOURMET CATERING

Sofitel Abu Dhabi Corniche is renowned for its fine French delicacies and 

gourmet cuisines, prepared by the international team of talented chefs. 

Whether you are looking to host lunch, cocktail, kid’s birthday, afternoon 

wedding tea party, our gourmet catering service will transform your 

event into a gastronomic experience that will delight your guests.

We will customize your menu to match your budget and satisfy any taste!

ومأكوالت  الشهية  الفرنسية  باألطباق  ظبي  أبو  كورنيش  سوفيتيل  فندق  يشتهر 
حفل  الستضافة  تتطلع  كنت  سواء  و  الموهوبين.  الطهاة  من  فريق  يُعّدها  الذواقة، 
إّن  ميمون،  زفاف  بمناسبة  الظهر  بعد  شاي  حفلة  طفل،  ميالد  عيد  كوكتيل،  غداء، 
التي  الطعام  تذوق  تجربة  إلى  الخاصة  مناسبتكم  ستحّول  األطعمة  بتقديم  خدماتنا 

بالتأكيد. ستسعد ضيوفكم 

جميع  تلبي  و  ميزانيتكم  مع  لتتناسب  مخصص  بشكل  أطعمتكم  قائمة  سنجّهز 
األذواق!

YOUR WEDDING PLANNER

For guests who desire assistance in arranging the perfect ceremony, 

our Magnifique Wedding Planner will advise you on the necessities for 

making your marriage an official success.

Sofitel’s Wedding Planner guides you in creating your ideal Abu Dhabi 

wedding to reflect your personal love story. Our team assists you in 

custom-designing your special day and then manages each detail with 

expert care and dedication.

للعرسان الذين يرغبون المساعدة في ترتيب عرس بالغ حد الكمال، فإن منظمة أعراس 
فندق سوفيتل أبوظبي كورنيش بخبرتها ودقتها تقدم لكم التخطيطات والتوجيهات 

الالزمة لتجعل من يوم عرسكم الخيالي الذي يروي لمعازيمكم قصة حبكم الخاصة.

تلمح  ليلة  لكم  لمنح  التفاصيل  أصغر  على  إهتمامها  تركز  الفندق،  أقسام  مختلف  كل 
تحت ألوان فن ذوقكم وأضواء فخامة القاعة.
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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 ROOMS SURFACE M² HEIGHT M CLASSROOM THEATER U-SHAPE BOARDROOM DINNER

CRYSTAL BALLROOM 780 6 414 768 117 105 600

CRYSTAL A 270 6 108 280 51 45 200

CRYSTAL B 240 6 108 280 51 45 200

CRYSTAL C 270 6 108 280 51 45 200

CRYSTAL (A+B) OR (B+C) 510 6 288 480 75 58 380

CRYSTAL PRE-FUNCTION  378 9.5                                 

MAPLE BOARDROOM 48 2.8         150  15 

MYRTLE BOARDROOM 48 2.8         60  15 

PEARL BOARDROOM 54 3.5           16                                             
with PRIVATE FOYER

TURQUOISE MEETING ROOM 344 3.5 240  53 68 270

TURQUOISE A 104 3.5 80  25 26 90

TURQUOISE B 136 3.5 80 25 30 26 90

TURQUOISE C 104 3.5 30 80 25 26 60

TURQUOISE (A+B) OR (B+C) 240 3.5 72 192 45 32 120

MARBLE ROOM 61 3.5 18 40 18 14 30

SILVER ROOM 57 3.3 18 30 15 14 30

OAK ROOM  58 3.3 18 30 15 14 30

GREY ROOM  30 3.3 9 16 10  10

IVORY ROOM  60 3.5 24 40 18 14 30

TURQUOISE PRE-FUNCTION  186 3.5     

BUSINESS CENTRE -  157 3.5                                                                  
COFFEE LOUNGE -LIBRARY                                                     
INTERNET AREA                                                                                    

MEETING ROOM LAYOUT 

AND CAPACITIES


