




WEDDINGS

Le Méridien Cairo Airport

زفــــ__ــــاف





CHIC 
CELEBRATION
At Le Méridien®, we infuse every  
experience with lighthearted sophistication 
and a lively spirit of discovery. From 
intimate gatherings to visionary 
ceremonies, we offer matchless service, 
inventive cuisine and evocative settings to 
unlock stylish festivities. Let your wedding 
become a source of inspiration and a 
celebration for you and your guests.

 �أحتفـــــــال
�أنيــق

يف لو مريديان® ، ن�صبغ كل جتربة بخربة تاأثر 
�لقلوب مفعمة باملرح وروح �الكت�صاف. بدء� 

من جتمعات �الأ�صدقاء و�صواًل �إىل �الإحتفاالت 
�خليالية، نقدم خدمة ال نظري لها، ماأكوالت 

مبتكرة، و�أماكن موحية لفتح �ملجال الإحتفاالت 
ع�رصية �أنيقة. �إجعل حفل زفافكم ي�صبح 

م�صدر  �إلهام و�إحتفال لك ول�صيوفك.



WHERE YOUR 
VISION COMES 
ALIVE
عندمـــا تتحــول

روؤيتــك �إلــى
و�قــــع



DISCOVER  
EXCEPTIONAL 
SERVICE
Weddings at Le Méridien inspire, with 
stylish touches and romantic details 
sprinkled throughout every moment 
of your day. Our wedding planners 
will celebrate your unique ideas and 
support your creative vision, working 
with you to curate the sights, sounds, 
flavours and delightful experiences that 
will make your event truly memorable 
for you and your guests.

 �كت�صـــف 
 �خلدمات 

�الإ�صتثنائية
حفالت �لزفاف يف لو مريديان جتربة موحية، 

بلم�صات ر�قية وتفا�صيل رومان�صية متفرقة 
يف كل حلظة من يومك. و�صيحتفل منظمو 
�الأفر�ح لدينا باأفكارك �لفريدة ويدعمون 

روؤيتك �الإبد�عية ويعملون معك النتقاء 
�الأماكن، و�الأ�صو�ت، و�لنكهات، و�لتجارب 

�ملبهجة �لتي �صتجعل من �ملنا�صبة �خلا�صة بك 
منا�صبة ال تن�صى �صو�ء لك �أو ل�صيوفك.



EVOCATIVE 
TASTES
Internationally renowned cuisine from  
Le Méridien catering team will set you 
and your guests on a journey of culinary 
exploration. Our Petit Plates offering features 
unique bites plated with style, perfect for a 
true taste of local flavours and culture.

 �أذو�ق
مــوحيـــة

�ملطبخ �ملعروف عامليا �لذي يقدمه فريق خدمات 
�ملطاعم بلو مريديان �صينقلك �أنت و�صيوفك يف 

رحلة الكت�صاف فنون �لطهي. ونقدم لك يف �أطباقنا 
�ل�صغرية لقيمات فريدة مقدمة باأ�صلوب ر�قي، منا�صبة 

لتذوق �لنكهات �ملحلية وثقافتها.







A TOUCH OF 
LOCAL
Whether discovering the perfect setting 
for your wedding photos or enjoying a 
post-ceremony drink overlooking the 
cityscape, weave the beauty of your 
destination into a truly unique celebration.  
Our distinctly designed event spaces offer 
a range of possibilities, from ballrooms  
to rooftop terraces, to engage and inspire 
you and your guests as you celebrate your 
love in style. 

 مل�صـــة
حملـــيــة 

�صو�ء كنت تكت�صف �ملكان �ملنا�صب الإلتقاط 
�صور �لزفاف �أو ت�صتمتع مب�رصوب بعد �الأحتفال 
تطل فيه على منظر عام للمدينة، �ن�صج بجمال 

�ملكان �إحتفااًل فريًد� حقا.
وتقدم �الأماكن �مل�صممة خ�صي�صا لالإحتفاالت 
جمموعة من �خليار�ت، بدء� من قاعات �لرق�ص 
و�صوال �إىل �رصفات �ل�صطح، لتكون موحية لك 

ول�صيوفك بينما حتتفل بحبك ب�صكل �أنيق.



DISCOVER YOUR SURROUNDINGS

Chic, sophisticated and timeless elements combine to produce the 
perfect romantic occasion at Le Méridien Cairo Airport with idyllic 
indoor and outdoor venues and impeccable service that is promised 
at every turn, your special day promises to be beyond your 
expectations.

 اكت�شف ما حولك
عنا�رص �أنيقة، رفيعة �مل�صتوى، تتجاوز حدود �لزمن تتناغم لتنتج منا�صبة 

رومان�صية مثالية يف لو مريديان مطار �لقاهرة �لذي ي�صم �أماكن مغلقة 
ومفتوحة، وخدمة ممتازة ال ي�صوبها خطاأ نعدك �أن جتدها يف كل خطوة، 

 نعدك �أن يكون هذ� �ليوم �خلا�ص
يوًما يفوق توقعاتك.



OUTDOOR WEDDING

Le Méridien Cairo Airport Patio offering uncommon outdoor 
wedding space, features breath-taking scenery and romantic 
settings. Brings together chic and glamorous for your once in a 
lifetime occasion.

INDOOR WEDDING

With a capacity of 320 guests, modern furnishings and elegant 
decor, Lotus Ballroom is your ideal venue for chic wedding 
celebration.

 حفالت الزفاف يف الأماكن املفتوحة
يقدم لك لو مريديان مطار �لقاهرة مكان مفتوح الإقامة حفالت �لزفاف غري 
عادي، وجتهيز�ت رومان�صية لالأماكن ومناظر طبيعية تاأثر �الألباب. �جمع بني 

�الأناقة و�ل�صحر يف تلك �ملنا�صبة �لتي حتدث مرة يف �لعمر.

 حفالت الزفاف يف الأماكن املغلقة
 ل�صعة ت�صل لـ 320 �صيف، و�أثاث حديث وديكور ر�قي،

قاعة لوت�ص هي خياركم �ملثايل الإقامة حفل زفاف �أنيق.



SPARKLING
Sparkling adds a chic and festive spirit 
to any event. With inventive flavours 
and stylish presentation, this signature 
offering will transform your wedding 
into a dazzling celebration.

نخب �مل�رصوبات 
�لفو�رة 

ي�صيف �لنخب من �مل�رصوبات �لفو�رة روحا 
�حتفالية �أنيقة الأية منا�صبة. وبنكهات مبتكرة 
وتقدمي �أنيق، �صتجعل تلك �للفتات �ملميزة من 

حفل زفافك �حتفاال مذهال.







COMPELLING 
EXPERIENCES
From a Sparkling toast to an expressive 
bouquet, artful decorations to indulgent 
spa treatments, each moment of discovery 
surrounding your big day at Le Méridien 
will captivate your guests and ensure that 
you live every moment to the fullest.

 تـجـــــــارب 
جــــــذ�بة 

من �لنخب �خلا�ص �إىل �لبوكيه �ملميز، 
 و�لديكور�ت �لفنية وخدمات �ملنتجعات

�ل�صحية �ملرتفة، كل حلظة يف هذ� �ليوم �ملميز 
يف لو مريديان �صياأثر �صيوفك وي�صمن لك �أنك 

ت�صتمتع بق�صاء كل حلظة.



AWAKEN  
THE SENSES
Make your wedding a memorable 
experience for you and your guests 
with our chic, spacious guestrooms. 
Sample our Signature Breakfast, 
connect over a perfect cup of 
illy coffee, or enjoy our evocative 
Malin+Goetz bath amenities. 

 �أنعـــ�ص
حو��صــــك

�جعل من حفل زفافك جتربة ال تن�صى 
بالن�صبة لك ول�صيوفك من خالل غرف 
�لنزالء �الأنيقة �لو��صعة. وتذوق �إفطارنا 

�ملميز، وجرب فنجان قهوة �إيلي، و��صتمتع 
. Malin+Goetz بحمامك مبنتجات





STIMULATING GUESTROOMS
Le Méridien Cairo Airport provides premium accommodation comfort and panoramic views from a selection of:
264 sound proofed Deluxe rooms.
66 Club rooms with their own Club Lounge.
9 Executive Studio Suites.
9 Panoramic Deluxe Suites.
1 Presidential Suite.
Designed for our guests’ ultimate comfort, guest rooms are outfitted with Le Méridien signature beds and different amenities such as wall 
mounted TV’s and complimentary high speed internet access.

 غرف نزلء ممتعة
يقدم لو مريديان مطار القاهرة اإقامة فاخرة ومريحة باإطاللت بانورامية من بني جمموعة من اخليارات:

264 غرفة فاخرة )ديلوك�ص( عازلة لل�صوت
66 غرف نادي �ملزودة ب�صالة �لنادي �خلا�صة بها

9 �أجنحة ��صتديو تنفيذية )رجال �أعمال(
9 �أجنحة فاخرة )ديلوك�ص( بانور�مية 

1 جناح رئا�صي
والأنها م�صممة لتوفري �أق�صى ر�حة لنزالئنا، فاإن غرف �لنزالء جمهزة باأ�رصة مميزة خا�صة بلو مريديان وجتهيز�ت خمتلفة مثل �صا�صات �لتليفزيون �ملعلقة على 

�حلو�ئط و�إمكانية �لدخول على �النرتنت ب�رصعة عالية جمانا.



LE MÉRIDIEN CLUB LOUNGE
All club rooms are located on the 5th floor with dedicated elevator access to the Club Lounge from Terminal 3 connecting bridge. All rooms 
feature VIP amenities luxurious sitting, work areas and full access to the club lounge. Le Méridien Club Lounge offers you free breakfast, all 
day refreshments and snacks, as well as a Selection of French pastries, finest selection of wine and cheeses.

 ردهات النادي بلو مريديان

توجد كل غرف �لنادي بالطابق �خلام�ص مبدخل م�صعد خم�ص�ص لها للو�صول �إىل �صالة �لنادي من �لكوبري �ملت�صل ب�صالة �لركاب 3 . وكل �لغرف جمهزة 
بتجهيز�ت فاخرة لكبار �لزو�ر، و�أماكن للعمل، و�إمكانية �لدخول ل�صالة �لنادي.

ويقدم لك لومريديان ب�صالة �لنادي �إفطار� جمانيا، وم�رصوبات ووجبات خفيفة طو�ل �ليوم، وكذلك جمموعة خمتارة من �ملعجنات �لفرن�صية، و�أف�صل �أنو�ع 
�خلمر و�الأجبان.



DESTINATION 
UNLOCKED

 وجهــــة
مفتـــوحـــة



YOUR JOURNEY, 
NOW TOGETHER
At Le Méridien, we believe inspiration 
exists at every turn. From exploring new 
locales with your beloved to sharing an 
adventure with your guests, Le Méridien 
wedding offers limitless possibilities for 
discovery and delight. 

 رحلتـــك
معنـــا 

يف لو مريديان، نوؤمن باأن �لوحي موجود يف كل 
وجهة. من ��صتك�صاف �الأماكن �ملحلية �جلديدة 

مع من حتب �إىل �مل�صاركة يف مغامرة مع �صيوفك، 
�إمكانيات ال حدود لها يف عرو�ص �لزفاف بلو 

مريديان لالإ�صتك�صاف و�الإ�صتمتاع.



LE MÉRIDIEN 
CAIRO AIRPORT
Le Méridien Cairo Airport is the first and 
only hotel directly connected to Cairo 
International Airport's Terminal 3 through 
a link bridge allowing guests to walk 
straight from the plane into this 
sophisticated modern destination. Taste 
the uncommon with Le Méridien Cairo 
Airport inspiring cuisine.

 لو مريديان 
مطار �لقاهرة 

يعترب لو مريديان مطار �لقاهرة �لفندق �الأول 
و�لوحيد �ملت�صل مبا�رصة ب�صالة �لركاب 3 مبطار 
�لقاهرة عن طريق كوبري مو�صل ي�صمح للنزالء 

بالتوجه مبا�رصة من �لطائرة �إىل مكان حديث 
رفيع �مل�صتوى. تذوق كل ما هو غري ماألوف مبطبخ 

لو مريديان مطار �لقاهرة �مللهم.





CHINA RED

Flavours, colours and aromas are thoughtfully 
combined in elegant surroundings at China Red.
Experience Chinese culinary excellence and 
entice your palate with exotic Chinese delicacies 
expertly prepared by chef Zhu using freshest and 
authentic ingredients.

MEZZEH

Mezzeh serves a succulent Lebanese cuisine, 
offers a variety of traditional flavors and  aromas 
with a modern twist Taste a savory selection of 
hot & cold mezzehs, sumptuous main dishes 
cooked to perfection with lamb & poultry and 
signature desserts

 مطعم ت�شاينا ريد 
متتزج �لنكهات و�الألو�ن و�لرو�ئح ب�صكل مدرو�ص يف 

كل ما يحيط بك يف ت�صاينا ريد. ع�ص جتربة �ملطبخ 
�ل�صيني �ملتميز وبهر طبقك مع �أطيب �لوجبات 

�ل�صينية �ملذهلة �لتي يعدها �ل�صيف زو م�صتخدما 
�أف�صل �ملكونات �لطازجة و�الأ�صلية.

 مطعم مازه 
يقدم مزه �أف�صل ما باملطبخ �للبناين، حيث يقدم 

جمموعة متنوعة من �لنكهات و�لرو�ئح �لتقليدية 
بطريقة حديثة. تذوق جمموعة �صهية من �ملزه �لباردة 

و�ل�صاخنة، و�الأطباق �لرئي�صية �لفاخرة �لتي تطهى 
باحرت�فية بال�صاأن و�لدجاج و�حللويات �ملميزة



LIVE SPORTS BAR

Live Sports Bar is east Cairo premier venue for sports, 
entertainment and dining Serving the largest variety of beer, 
wines & spirits with live entertainment. A truly sports and 
entertainment venue with Large outdoor and indoor screens 
located at strategic points, whilst accommodating pool table 
and an open terrace serving Shisha

مطعم ليف �شپورت�س بار 
يعترب مطعم اليف �صپورت�ص بار  ب�رصق �لقاهرة من �أرقى �الأماكن 

للممار�صة �لريا�صة و�لرتفيه وتناول �لع�صاء.
مكان ممتع حقا ملمار�صة �لريا�صة و�لرتفيه مزود ب�صا�صات كبرية يف 

�الأماكن �ملفتوحة و�ملغلقة موجودة يف نقاط حمورية، وطاوالت 
بلياردو، وتر��ص مفتوح يقدم �ل�صي�صة.



HONEYMOONS  
TO INSPIRE
With more than 100 distinctive destinations 
around the world, Le Méridien offers countless 
ways for you to experience the unique and 
unexpected on your honeymoon. Relax at a 
tranquil beach resort or explore vibrant city 
getaways. Whether you seek stylish relaxation 
or romantic adventure, Le Méridien honeymoon 
is a celebration of the good life.

 �صهــــر ع�صــــل
ملهــــم

باأكرث من 100 وجهة متنوعة حول �لعامل، مينح لو 
مريديان طرق ال ح�رص لها لتعي�ص جتربة فريدة وغري 

متوقعة يف �صهر �لع�صل. ��صرتخ يف منتجع �صاطئي 
هادئ �أو ��صتك�صف طرق ملدينة ناب�صة باحليوية. 
و�صو�ء كنت ت�صعى لال�صرتخاء ب�صكل ر�قي، �أو 

مغامرة رومان�صية، يعترب �صهر �لع�صل مع لو مريديان 
�حتفاال برغد �لعي�ص.







THE ADVENTURE BEGINS
هـــا قــــد بــــد�أت �ملغـــــامــــرة
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