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Luxury cradled by nature
سمارا هي واحة خضراء خالبة يف موقع مركزي متميز، يشكل مالذًا رائعًا بعيدًا عن صخب املدينة. 

وقد ُصمم هذا اجملمع الفريد وفقًا ألرقى الطرز املعمارية التي توفر لك أسلوب احلياة الفاخرة التي 
تستحقها أنت وأسرتك.

يحفل جممع سمارا بالعديد من مرافق االستجمام والرتفيه ومتاجر التجزئة واألناقة وأسلوب احلياة 
الفاخرة. ومن أبرز هذه املرافق نادي رزيدنتس كلوب، الذي ميثل إحدى سمات املشروع الفاخرة، حيث 
يضم صالة لأللعاب الرياضية للرجال والنساء جمهزة بأحدث املعدات، وحمام سباحة مصمم وفقًا 

ألحدث االبتكارات الهندسية وحماط باألكواخ الفريدة. ويضم اجملمع مضمار داخلي للجري، وصالون 
جتميل وسبا. ويحيط مبنازل اجملمع املتصلة مع بعضها ممرات تظللها األشجار ومسارات خاصة 
للدراجات الهوائية، باإلضافة إىل احلدائق، ومناطق اللعب اخملصصة لألطفال، ومالعب االسكواش 
والتنس وكرة القدم، واملسطحات اخلضراء، واالماكن اخملصصة للشواء ومطعم مستقل للذواقة.

التناغم واالنسجام يف أحضان الطبيعة

Samara is a wonderfully green oasis in a superb central location, yet tucked away from the pace 
of the city. Escape to this coveted community that has been thoughtfully designed to anticipate 
every aspect of family living.

With unparalleled leisure, retail and lifestyle offerings, Samara is surrounded by enviable 
amenities. One exclusive facet of Samara is the Residents’ Club with a state-of-the-art gym
for men and women, geometric pool encircled by quaint cabanas, an indoor running track,
chic beauty salon and mani-pedi spa. Interlinking homes to the surrounding facilities, lush 
shaded walkways and dedicated cycling paths sweep around the community. Surrounded by 
nature, this beautifully green neighbourhood also offers community parks, dedicated children’s 
play areas, squash and tennis courts, a football pitch, landscaped gardens, BBQ pits and a 
stand-alone gourmet restaurant.
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سمارا هي واحة خضراء وسط هدوء وجمال كثبان الصحراء، حتوي على فلل متميزة مستوحاة من الطراز 
املعماري للساحل اإلسباين. 

اخرت منزلك من بني 177 فيال عائلية يضم كل منها ثالث أو أربع أو خمس غرف نوم مع حديقة وجلسات خارجية.

تتميز الفلل بأسطح القرميد اجلميلة التي حتدد أفق اجملمع، إىل جانب األفاريز املتدلية األنيقة وعناصر 
الزينة الفاخرة املشغولة من احلديد املزخرف. أما التصميم الداخلي فهو ميثل حماكاًة فريدًة للوحة إسبانية 

حديثة متطورة. 

وتزهو الفلل باملشغوالت اخلشبية واألرضيات املصقولة اجلميلة املعاصرة التي تعزز جمالها وبهاءها.

Home to Spanish coastal-influenced villas, Samara is a lush oasis positioned amidst the beauty and 
tranquility of the desert dunes beyond.

Beautifully designed and masterly configured for family-centric living, choose from a selection of 
177 three, four and five-bedroom homes, each with private plots for gardens and outdoor decks.

Low-pitched terracotta tiled roofs define the neighbourhood skyline, accented with elegant 
overhanging eaves and delicate wrought iron trimming. Impeccably styled, the interior design
is a unique interpretation of a sophisticated modern Spanish palette.

Contemporary woodwork and beautifully polished floors contrast perfectly against the softness
of the interiors, making sure that each and every floor plan is enhanced.

جممع سمارا هو منزلكم املثايل

Come home to Samara
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SAMARA
Come home to life
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For more details or to book, please contact 
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