


استمتع بحياتك عىل الطريقة الفرنسية
ي سوفيتيل لو سكريب باريس أوبرا

�ف

تديره مجموعة فنادق سوفيتيل

هناك  
حقائق 
لكن، 
هناك
أيًضا 
قصة 
جيدة.

استمتع بحياتك عىل الطريقة الفرنسية



201 غرفة و 38 جناحا 
ة ح�ت الشقق المزدوجة  تبدأ من األجنحة الصغ�ي

3 مطاعم وبارات 
الرفاهية واللياقة البدنية

7 غرف لالجتماعات بها صالة استقبال 
تصلها اإلضاءة الطبيعية 

مركز رجال األعمال 

مرحبا بكم!

المرافق

يشكل فندق سكريب جزًء
رئيسًيا من قلب باريس النابض بالحركة منذ أك�ث من 150 عاما.

ا رئيسيا 
ً
ي تاريخه باعتباره طرف

 يسطر سكريب صفحة جديدة �ف
 ATELIER ي الحياة الباريسية. التصميم الجديد الذي ابتكرته

�ف
ف الخدمة المثالية والشعور بحميمية  TRISTAN AUER يمزج ب�ي

ي قلب العاصمة.
اإلقامة �ف

ف قرص جارنييه )أوبرا باريس(  يقع سكريب عىل الضفة اليم�ف ب�ي
وساحة فاندوم؛ وهو بذلك يتمتع بموقع ال مثيل له، سيتيح لك 

أقىص درجات االستمتاع برحلتك القادمة إىل باريس.



روح باريسية 
 

ي إطار تشييد منطقة األوبرا وقد وقع عليه االختيار منذ البداية 
ي عام 1863 �ف

تم بناء لو سكريب �ف
كمقر لنادي جوكي المرموق.

. ي عام 1871، كان المب�ف بشكل مؤقت هو المقر الباريسي لمؤسس لويس فويتون الشه�ي
و�ف

ي هذا الوقت تحول المب�ف إىل قبلة 
ي العالم، و�ف

ي �ف
ي عام 1895، قدم األخوان لومي�ي أول عرض سينما�ئ

�ف
ي باريس.

ف بيكر، واتخذوه كمقر إقامة لهم �ف ف والمشاه�ي مثل جوزف�ي يقصدها العديد من الفنان�ي
ي تاريخه بالتعاون مع 

ي الحياة الباريسية وقد سطر اآلن صفحة جديدة �ف
ولو سكريب مشارك رئيسي �ف

.Atelier Tristan Auer

اتجاهات المدينة 
 

ا عىل األقدام من  ً ي قلب عاصمة الفنون والثقافة: يقع متحف اللوفر عىل بعد 15 دقيقة س�ي
أنت اآلن �ف

يه، الذي يضم لوحة من لوحات  الفندق وكذلك متحف الفنون الزخرفية واألزياء أو متحف أورانج�ي
مونيه االستثنائية "زنابق الماء". استمتع بمشاهدة عاصمة النور، باريس، وأنت تنظر إليها من أعىل برج 
، فقم بزيارة متحف الحياة الرومانسية.  ي القرن التاسع ع�ش

ي باريس �ف
إيفل... إذا أردت مشاهدة الحياة �ف

ي فراجونارد أو كنوز 
ي لتشاهد 5000 عام من تاريــــخ العطور �ف

ي رحلة استكشافية إىل الما�ف
انطلق �ف

األوبرا القريبة من فندق سكريب. توقف وتعّرف عىل فريق حراس المب�ف الذي سيقدم لك نصائح 
ة لكي تنعم بتجربة فريدة من نوعها. قائمة عىل الخ�ب



نم ملء جفونك 
 

ئ واألحالم السعيدة وجدد  استمتع بالنوم الها�ف
نشاطك. أرستنا الفندقية ذات التصميم 

 للنوم - بل هي 
ً
ي ليست مجرد مكانا

االستثنا�ئ
ي النوم هي 

مالذك الخاص. الفخامة ح�ت �ف
سبيلك لكي تستيقظ وأنت مبتهج!

ئ أو األطعمة  استمتع بتناول الكرواسون الدا�ف
ي توفرها لك  الصحية وأنت تنعم بالراحة ال�ت

شقتك الباريسية مع مجموعة مختارة من 
أطباق اإلفطار الرائعة المقدمة من قائمة 

ي الغرفة قبل أن تبدأ يومك.
وجبات الطعام �ف

رحلة لتذوق أشىه األطباق 
 

استمتع بتجربة طىهي تتذوق فيها أشىه األطباق 
ي وسط باريس 

المقدمة بخدمة تمس القلب، هنا �ف
ي مطعم ريفاج.

�ف
أما مقىه سكريب الذي يحتوي عىل طاوالت 

ي تذوق 
اء �ف حب بالخ�ب ، ف�ي أنيقة ذات طراز باريسي

ي المعجنات الحلوة. والدعوة  الشاي والقهوة ومح�ب
وبات لكي  اء تحض�ي الم�ش موجهة إليك من خ�ب

ي بينما تتناول 
ي وأنت تستمتع بعبق الما�ف

�ف تس�ت
ي بار سكريب.

الكوكتيالت المنعشة �ف
ي أيام األحد، يجتمع الباريسيون والسياح حول 

و�ف
وجبة الغداء المبكرة ذات الطابع التقليدي قبل 

االنطالق لالستمتاع ببقية اليوم.

العنوان 
، ويتمتع بموقع مثاىلي عىل بعد خطوات  ي قلب الضفة اليم�ف

يقع الفندق �ف
ي تنفرد بها باريس.  فقط من أوبرا قرص جارنييه وساحة فاندوم والمتاجر ال�ت
ي وسط أحد أجمل وأر�ت أحياء العاصمة. 

يتمتع الفندق بموقع ال مثيل له �ف
االختيارات المتاحة عديدة، فماذا ستختار منها؟ روعة دار األوبرا، أم صخب 

ي ال تتوقف، أم كنوز متحف اللوفر أم غموض األروقة  المتاجر وحركتها ال�ت
الباريسية التاريخية؟



يور )قياسية( غرفة سوب�ي

غرفة نزيل مساحتها 215 قدما مربعا
ة  خزانة مالبس مفتوحة كب�ي

إطاللة عىل جراند بوليفارد أو إطاللة داخلية عىل الفناء
رسير سوفيتيل بحجم كوين

ي الحمام
ف �ف منتجات بالم�ي
حمام ودوش مًعا

خدمة الغرف عىل مدار اليوم
 بلوتوث، مقابس مناسبة لألجهزة الكهربائية من المملكة المتحدة/

الواليات المتحدة/فرنسا
Chromecast جهاز تلفزيون مزود بنظام

يسو وغالية ماء ماكينة قهوة نس�ب

غرفة فخمة

غرفة نزيل مساحتها 270 قدًما مربًعا
ة  خزانة مالبس مفتوحة كب�ي

إطاللة عىل جراند بوليفارد أو إطاللة داخلية عىل الفناء
رسير سوفيتيل بحجم كوين

ي الحمام
ف �ف منتجات بالم�ي
حمام ودوش مًعا

خدمة الغرف عىل مدار اليوم
 بلوتوث، مقابس مناسبة لألجهزة الكهربائية من المملكة المتحدة/

الواليات المتحدة/فرنسا
Chromecast جهاز تلفزيون مزود بنظام

يسو وغالية ماء ماكينة قهوة نس�ب

غرفة بريميوم فخمة

غرفة نزيل مساحتها 322 قدما مربعا
ة  خزانة مالبس مفتوحة كب�ي

إطاللة عىل جراند بوليفارد
 2x100 رسير سوفيتيل بحجم كوين أو حجم كينج أو رسيرين

ي الحمام
ف �ف منتجات بالم�ي

حمام ودوش منفصالن 
خدمة الغرف عىل مدار اليوم

 بلوتوث، مقابس مناسبة لألجهزة الكهربائية من المملكة المتحدة/
الواليات المتحدة/فرنسا

Chromecast جهاز تلفزيون مزود بنظام
يسو وغالية ماء ماكينة قهوة نس�ب

جناح شهر العسل

جناح مساحته 430 قدما مربعا
ة خزانة مالبس كب�ي

إطاللة عىل جراند بوليفارد
رسير سوفيتيل دائري 

ي غرفة المعيشة
أريكة �ف

ي الحمام
ف �ف منتجات بالم�ي

حمام أنيق كب�ي داخل الغرفة
ي
دوش أف�ت

خدمة الغرف عىل مدار اليوم
 بلوتوث، مقابس مناسبة لألجهزة الكهربائية من المملكة المتحدة/

الواليات المتحدة/فرنسا
Chromecast جهاز تلفزيون مزود بنظام

يسو وغالية ماء ماكينة قهوة نس�ب

جناح صغ�ي

جناح مساحته 376 قدًما مربًعا
ة  خزانة مالبس مفتوحة كب�ي

إطاللة عىل جراند بوليفارد
رسير سوفيتيل بحجم كوين أو حجم كينج أو رسيرين 

2x100
ركن غرفة معيشة مع رسير أريكة

ي الحمام
ف �ف منتجات بالم�ي
حمام ودوش معا

خدمة الغرف عىل مدار اليوًم
بلوتوث، مقابس مناسبة لألجهزة الكهربائية من المملكة 

 المتحدة/
الواليات المتحدة/فرنسا

Chromecast جهاز تلفزيون مزود بنظام
يسو وغالية ماء ماكينة قهوة نس�ب

جناح بريميوم صغ�ي 

جناح مساحته 430 قدًما مربًعا
ة  خزانة مالبس مفتوحة كب�ي

إطاللة عىل جراند بوليفارد
2x100 رسير سوفيتيل بحجم كوين أو حجم كينج أو رسيرين

غرفة معيشة منفصلة مزودة ب�ير أريكة
ي الحمام

ف �ف منتجات بالم�ي
حمام ودوش منفصالن 

خدمة الغرف عىل مدار اليوم
 بلوتوث، مقابس مناسبة لألجهزة الكهربائية من المملكة المتحدة/

الواليات المتحدة/فرنسا
Chromecast جهاز تلفزيون مزود بنظام

يسو وغالية ماء ماكينة قهوة نس�ب



جناح برستيج

جناح مساحته 538 قدًما مربًعا
ة  خزانة مالبس مفتوحة كب�ي

إطاللة عىل جراند بوليفارد
رسير سوفيتيل بحجم كوين أو حجم كينج أو رسيرين 

 2x100
غرفة معيشة منفصلة مزودة ب�ير أريكة

ي الحمام
ف �ف منتجات بالم�ي

حمام ودوش منفصالن 
خدمة الغرف عىل مدار اليوم

بلوتوث، مقابس مناسبة لألجهزة الكهربائية من 
 المملكة المتحدة/

الواليات المتحدة/فرنسا
Chromecast جهاز تلفزيون مزود بنظام

يسو وغالية ماء ماكينة قهوة نس�ب

جناح مصطبة

جناح مساحته 592 قدًما مربًعا
ة  خزانة مالبس مفتوحة كب�ي

إطاللة داخلية عىل الفناء
فة خاصة مساحتها 315 قدًما مربًعا مع طاولة طعام وكراسي رسش

رسير سوفيتيل حجم كينج
غرفة معيشة منفصلة مزودة ب�ير أريكة

ي الحمام
ف �ف منتجات بالم�ي

حمام ودوش منفصالن 
خدمة الغرف عىل مدار اليوم

بلوتوث، مقابس مناسبة لألجهزة الكهربائية من المملكة المتحدة/الواليات المتحدة/فرنسا
Chromecast جهاز تلفزيون مزود بنظام

يسو وغالية ماء ماكينة قهوة نس�ب

جناح أوبرا

ي نوم جناح مساحته 807 قدًما مربًعا، يضم غرفة نوم واحدة أو 1023 قدًما مربًعا، يضم غرف�ت
ة  خزانة مالبس مفتوحة كب�ي

فات إطاللة عىل جراند بوليفارد مع رسش
2x100 رسير سوفيتيل بحجم كوين أو حجم كينج أو رسيرين

ي 4 أشخاص
غرفة معيشة منفصلة مزودة بأريكة ومكتب وطاولة طعام تك�ف

ي الحمام
ف �ف منتجات بالم�ي

حمام ودوش منفصالن 
خدمة الغرف عىل مدار اليوم

بلوتوث، مقابس مناسبة لألجهزة الكهربائية من المملكة المتحدة/الواليات المتحدة/فرنسا
Chromecast جهاز تلفزيون مزود بنظام

يسو وغالية ماء ماكينة قهوة نس�ب



ف جناح أوبرا بمستوي�ي

ي 
استكشف الجناح الذي يرمز إىل طابع المكان �ف

ي عالم من التصميم والهدوء 
فندق سكريب وانغمس �ف

للحصول عىل الراحة المثىل.
استمتع بالضوء الناعم الذي يغمر غرفة المعيشة من 

ي يبلغ ارتفاعها 6 أمتار. ة ال�ت خالل النوافذ الكب�ي
فتك قبل  ي منطقة األوبرا من رسش

عش الحياة الباريسية �ف
أن تتوجه إىل غرفة نومك بالطابق العلوي وتخلد إىل 

.™ MyBed ي رسيرك الفسيح بحجم كينج
النوم �ف

 ،
ً
ي هذا الجناح الذي تبلغ مساحته 1022 قدًما مربعا

�ف
ي وضع حقائبك عىل أال تغادر 

ستشعر أنك ترغب �ف
المكان أبًدا... 

لك. ف ي م�ف
مرحبا بك �ف

ف جناح برستيج مستوي�ي

ي هذا 
ة، وانغمس �ف ف اكتشف شقة سكريب المم�ي

العالم المعارص والحميم لكي تح�ف بتجربة 
ف  فريدة من نوعها. الشقة مقسمة إىل مستوي�ي

وتوفر لك غرفة نوم واسعة وغرفة معيشة 
ة  يغمرها الضوء من كل مكان مع نوافذ كب�ي

خاء  بارتفاع 6 أمتار. اغتنم هذه الفرصة لالس�ت
ي حمامك الفسيح واالستمتاع بعرض تناول 

�ف
الطعام داخل الغرفة. 

استمتع بإقامة ال تنس.

ي شقتك الباريسية!
مرحبا بك �ف

األك�ث شهرة األجنحة



ريفاج

ي قلب واحدة من أجمل مدن العالم... باريس!
ف �ف ي بقعة بعيدة عن شمس البحر األبيض المتوسط، نشأ مكان متم�ي

"ذات مرة �ف
يقع هذا المكان عىل مقربة من األوبرا وشهد قبل أك�ث من قرن من الزمان والدة فن السينما.

."The arrival of a train at La Ciotat station" ي ذلك المكان تحديًدا فيلم
قدم األخوان لومي�ي �ف

فياله من حدس...
ي هذه الصالة.

ي رائع �ف واليوم يحتضن هذا المكان مطعم سكريب الجديد "ريفاج" الذي يستظل بسقف زجا�ب
يمكنك تذوق مأكوالت البحر األبيض المتوسط الموسمية واالستمتاع بالطابع األصيل لهذه األطباق - عودة رائعة للوطن.

ف مطبخ الشيف  ف البحر والشمس والرياح، يتم�ي ف ... ولد ب�ي تعكس مياه البحر الزرقاء الحميمة الجزر والخلجان، كاسيس وإمب�ي
وات والفواكه واألسماك والمحار، وال ننس الكرودو والريزوتو والمعكرونة وطبق Tropézienne األسطوري.  دينيس ريبا بالخرصف

ف مدن البحر  ي تم�ي ي رحلة من جنوب فرنسا إىل إيطاليا أو اليونان. تجتمع هنا جميع العنارص ال�ت
يتبع ذلك النبيذ، ليذهب بنا �ف

المتوسط... المكان، اللحظة، السحر...

بار سكريب

ي قلب الفندق عىل الضفة 
عنوان لألساط�ي الباريسية، يقع البار �ف

اليم�ف عىل بعد خطوات من أوبرا قرص جارنييه.
ف حرب ومصورين  الء مراسل�ي ف خالل تحرير باريس، ضمت قائمة ال�ف

ف مشهورين. فكان يجلس هنا  تاب ونجوم سينمائي�ي
ُ
ف وك وصحفي�ي

بانتظام كل من إرنست همنجواي، وجون دوس باسوس، وىلي ميلر، 
يش. ف دي�ت وروبرت كابا، وجانيت فالنر، ومارل�ي

ويعود الفضل إىل المصمم Tristan Auer الذي أعاد تصميم البار 
ي 1 شارع سكريب. 

حب بك �ف بروح النادي بحيث يفتح أبوابه ل�ي
ي تتخذ شكل نصف القمر  استمتع بالجلوس المريــــح عىل المنضدة ال�ت

ف المصنوع من الشمواه، لتتذوق أشىه  أو الكرسي المزود بذراع�ي
األطعمة الكالسيكية من المطبخ الفرنسي بلمسة البحر المتوسط.
ي أجواء مريحة عىل ضوء 

 ونهاًرا �ف
ً

ينبض البار بإيقاع العاصمة ليل
وبات  اء تحض�ي الم�ش الشموع، والدعوة موجهة إليك من خ�ب

خاء بعيًدا عن أجواء المدينة الصاخبة واالستمتاع بالكوكتيالت  لالس�ت
. ي

ي تحمل عبق الما�ف الرائعة ال�ت

لو كافيه سكريب )مقىه سكريب(

ة النهار، بشكله األنيق وطاوالته الباريسية الفخمة، يرحب مقىه  خالل ف�ت
ي المعجنات الحلوة والذواقة الذين  اء القهوة والشاي ومح�ب سكريب بخ�ب

يبحثون عن منتجات موسمية، عالية الجودة.
 . ي المساء، يمكنك االنطالق لالستمتاع بقلب باريس النابض والمث�ي

و�ف
تناول كأًسا من النبيذ األحمر مع أصدقائك وتذوق المقبالت اللذيذة 

وبات لدينا. اء الم�ش ي يقدمها خ�ب واستمتع بالكوكتيالت الرائعة ال�ت
ج األناقة والطابع  ف ي هذا المكان الذي يتمتع بسمات مختلطة، تم�ت

�ف
الكالسيكي والتقاليد واإلبداع مع بعضهما البعض.

ي الباريسيون والُسياح طوال اليوم إلعادة صياغة قصة فندق سكريب.
يلت�ت

ي الغرفة
تناول الطعام �ف

قائمة جديدة لخدمة الغرف متاحة عىل مدار اليوم ُصممت خصيًصا 
لعرض وجبات اإلفطار واألطباق اللذيذة. استمتع بمالذك الباريسي داخل 
ي غرفتك، مع الطعم اللذيذ للمقبالت أو المأكوالت 

ديكور أنيق ومريــــح �ف
ئ واألحالم السعيدة  ة. استمتع بالنوم الها�ف ة بعد الظه�ي الشهية مع شاي ف�ت

ي األرسة المصنوعة خصيًصا لسوفيتيل. استيقظ 
وجدد نشاطك �ف

ئ أو األطعمة الصحية مع خدمة وجبة اإلفطار  لتتناول الكرواسون الدا�ف
ي غرفتك قبل أن تبدأ يومك.

الكونتيننتال �ف



ُصممت خزانة المالبس بأسلوب مقصورة األمتعة 
وتتمتع بديكورات رائعة. ال يتوقف األمر عن 

ذلك، بل تتيح لك هذه الخزانة تجربة أوسع من 
ي ال  خالل محاكاة نوافذ العرض وفرص التسوق ال�ت

ي المنطقة، كما تستوعب جميع 
تعد وال تحىص �ف

متعلقاتك بأناقة كاملة وتوفر سهولة الوصول إىل 
جميع المالبس واألغراض.

هاتف باكليت

 Wilson كة ، سعت رسش ي
 حقيقًيا مع الما�ف

ً
لتحقيق تواصل

جاع الهواتف ذات القرص الدوار لتظهر  Associates إىل اس�ت
ي عالمنا الحديث مرة أخرى، لتعكس النمط الكالسيكي لحقبة 

�ف
. ي

الخمسينيات من القرن الما�ف

لمسات من األلوان

سواء عىل سقف الحمام، الذي يحاكي سقف أوبرا 
جارنييه الذي رسمه شاجال، أو المصابيح الزجاجية 

المورانو، نضيف لمسات مختلفة من األلوان إىل غرف 
الء للمسة عرصية والستعادة نمط شقق هوسمان  ف ال�ف

. ي القرن التاسع ع�ش
ة �ف الشه�ي

طاولة القهوة: 
قطعة فنية حقيقية

ُصممت طاولة القهوة خصيًصا للمكان عىل يد 
 ،Fabienne L’Hostis ف ونفذتها أحد المهندس�ي

ي Raku،  وهي حرفة 
ي الفخار اليابا�ف

المتخصصة �ف
. يابانية موروثة من القرن السادس ع�ش

سجادة أنيقة

تعيد السجادة الناعمة إىل األذهان نسيج التويد الفاخر الخاص بدار 
أزياء شانيل.

ي 
ف الغرفة وتقع �ف المدفأة هي أبرز ما يم�ي

منتصفها

ي عرص هوسمان، 
ة �ف مستوحاة من الشقق الشه�ي

ي هذه المدفأة العديد من الوظائف - من  تل�ب
ي  ضمنها وجود رف لحمل األشياء أو ببساطة تل�ب

الغرض األساسي منها. تضم المدفأة بالطات 
و  ي إشارة خفية لبالطات الم�ت

مستطيلة المعة، �ف
ا من الزمان. وهناك أيًضا مرآة 

ً
الذي يبلغ عمره قرن

ي التلفاز موضوعة فوق المدفأة.
تخ�ف

الء ز غرف ال�ز
مستوحاة من
شقق منطقة 

هوسمان

ة تذكرك بمتاجر  خزانة مالبس كب�ي
المالبس



اجتماعات رائعة

سواء كنت تسىع لتنظيم اجتماًعا أو مؤتمًرا أو مؤتمًرا صحفًيا أو حفل عشاء أو 
 عرض أزياء، توفر مرافق االجتماعات واالستقبال السبعة لدينا مساحة إجمالية تبلغ
يكك، يعمل معك  5630 قدًما مربعة للمناسبات، تتسع لــ 200 ضيف. فريقنا هو رسش

لضمان نجاح فعالياتك الهامة.

التفاصيل والمراجع
ي  الء بالتفاصيل ال�ت ف ي األحياء المجاورة. حيث تزخر غرف ال�ف

مستوحاة من المكان المحيط، تعكس شخصية الفندق فن العمارة البارز �ف
 ،Atelier Prométhéeي من

ي المنطقة المحيطة - مثل التجاويف واأللواح واألعمدة والتمثال النص�ف
تحاكي المتاحف الموجودة �ف

الموجود داخل مقصورة المالبس.

مسند رأس للرسير 
مصمم عىل شكل شاشة قابلة للطي

 . ف أعمال Tristan Auer: مسند الرأس لل�ير المصمم كشاشة قابلة لل�ي سمة زخرفية تم�ي
يساعد هذا العنرص عىل خلق أجواء مريحة ودافئة، مع لمسة من الباروك حول القطعة 

األساسية - ال�ير. يزدان القماش، الذي صممه Dedar، بنقشات الزهور والحيوانات. هذه 
النقشة مستوحاة من أرشيف التصميمات بنسخة ُتطبق عىل األقمشة، مما يستدعي إىل 

ي كانت سائدة  األذهان قطع Coromandel الزخرفية - الشاشات الصينية القابلة لل�ي ال�ت
ي 31 

ي شقة جابريل شانيل، �ف
ي كل مكان �ف

ت �ف ، وانت�ش ف السابع ع�ش والثامن ع�ش ي القرن�ي
�ف

ا عىل األقدام من لو سكريب. ً ة س�ي شارع كامبون، عىل بعد مسافة قص�ي

 ُصمم الحمام
ا لمعاي�ي الرفاهية

ً
 وفق

 لشقق هوسمان
. ي القرن التاسع عرسش

�ف

من األرضيات الشبيهة بالرخام إىل األسقف الملونة، 
ي الوردي إىل السقف  واإلكسسوارات باللون الذه�ب
ي الحمام، تجتمع العديد من الخامات: 

: �ف ي الخش�ب
اميك ، تأث�ي الرخام .. الس�ي

MEETING ROOM DIMENSIONS M. SURFACE m² THEATER U-SHAPE BOARDROOM CLASSROOM BANQUETTING COCKTAIL CABARET 

          

AUGUSTE LUMIERE 6,8 x 13,4 91,1 100 42 40 63 72 100 40 

AUGUSTE LUMIERE a 6,8x6,7 45,6 42 17 16 18 40 40 15 

AUGUSTE LUMIERE b 6,8x6,7 45,6 41 17 16 18 36 40 15 

LOUIS LUMIERE 11,8 x 7,5 87,2 94 42 34 63 72 100 40 

LOUIS LUMIERE a 7,5x4,9 35,9 28 21 10 27 24 40 10 

LOUIS LUMIERE b 7,5x6,9 50,5 48 24 16 27 44 80 20 

FOYER 16,5 x 5,95 91 / / / / / 100 / 

SALON 1895 9,9 x 20,3 170,3 149 / / / 102 200 / 

SALON 1895 a 9x11,1 85,3 89 23 28 42 58 70 35 

SALON 1895 b 9,9x9,1 84,7 60 23 22 / 44 80 / 

GALERIE 15,2 x 5,99 83,4 / / / / 18 65 / 
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