


DP (Dubai Properties), a member of DPG, is the development arm responsible for DPG’s BTS (built to sell) portfolio including 

project development, sales and customer service, and handover management.

دبي للعقارات، العضو في مجموعة دبي للعقارات، هي المسؤولة عن تطوير مجموعة من المشاريع العقارية المعدة بغرض البيع وتضم محفظتها 
تطوير المشاريع، المبيعات وخدمة العمالء إضافة إلى إدارة التسليم.



A CITY FULL 
OF LIFE

واحدة من أسرع
مدن العالم نمواً

Dubai is the realization of a vision that transformed 
a desert into the cosmopolitan metropolis it is today. 

Dubai is one of the fastest growing cities in the world. 
Its growing economy and diverse lifestyle are attracting 
businesses and people from all around the world. 

The buildings that adorn the skyline are a testament 
to this vision.

Bellevue Towers is a new development that harnesses 
Dubai’s culture of vitality, modernity and diversity, 
offering a true taste of vibrant city life.

مدينــة دبــي هــي عبــارة عــن رؤيــة تحققــت وحولــت الصحــراء إلــى الحاضــرة 
التــي تمتــزج فيهــا ثقافــات العالــم المتنوعــة كمــا نعرفهــا اليــوم.

 
وهــي  العالــم.  فــي  نمــواً  المــدن  أســرع  مــن  واحــدة  اليــوم  دبــي  وتُعــد 
تســتقطب باقتصادهــا المتنامــي ونمــط الحيــاة المتنــّوع فيهــا شــركات 

العالــم. حــول  مــن  وأشــخاصًا  ومؤسســات 

والمنشــآت العمرانيــة التــي تمــأ فضاءهــا تشــهد اليــوم علــى تحقــق هــذه 
الرؤيــة الطموحــة.

"أبــراج بلفيــو"، مشــروع جديــد يعــزز توجــه دبــي المتواصــل نحــو المزيــد مــن 
فــي  الحقيقــي للحيــاة  الشــعور  الديناميكيــة، والحداثــة والتنــوع، ويوفــر 

مدينــة تنبــض بالحركــة.



DUBAI PROPERTIES دبي للعقارات
DP (Dubai Properties), a member of DPG, is a leading Dubai-based real estate master 
developer and asset manager with renowned destinations across the Emirate. It is the 
development arm responsible for DPG’s BTS (built to sell) portfolio including project 
development, sales, customer service, and handover management.

DP’s portfolio of mixed-use contemporary residential, commercial developments, 
landmarks and luxury destinations includes the upmarket Jumeirah Beach Residence; the 
DUBAILAND district (The Villa, al Waha, Remraam, Arabella, and Mudon); residential 
and commercial developments in Business Bay, mixed-use developments along the 
Dubai Creek extension, such as Bay Square, The Executive Towers and Vision Tower; as 
well as recently launched developments around the Dubai Creek, such as Dubai Wharf, 
Manazel Al Khor, and The Anantara Hotel.

دبــي للعقــارات، مــن أعضــاء مجموعــة دبــي للعقــارات، هــي شــركة رائــدة فــي عالــم التطويــر العقــاري وإدارة األصــول 
تتخــذ مــن دبــي مقــراً لهــا، وتحظــى وجهاتهــا المنتشــرة فــي كافــة أنحــاء اإلمــارة بشــهرة واســعة. دبــي للعقــارات هــي 
المســؤولة عــن تطويــر مجموعــة مــن المشــاريع العقاريــة المعــدة بغــرض البيــع وتضــم محفظتها تطوير المشــاريع، 

والمبيعــات وخدمــة العمــالء إضافــة إلــى إدارة التســليم.

يتســع نطــاق عمــل دبــي للعقــارات ليشــمل وحــدات ســكنية معاصــرة، ومشــاريع تجاريــة ووجهــات ومعالــم عمرانيــة 
بمــا فيهــا منطقــة جميــرا بيتــش ريزيدنــس، أحــد األحيــاء الســكنية الراقيــة فــي دبــي، وأيضــًا دبــي النــد التــي تضــم 
مجموعــة مــن التطويــرات العمرانيــة )ذا فيــال، الواحــة، رمــرام، أرابيــال، ومــدن( وغيرهــا مــن المشــاريع التجارية فــي الخليج 

التجــاري والســكنية مثــل بَــي ســكوير الــذي يقــع علــى امتــداد خــور دبــي، ذا اكزكيوتــف تــاورز، فيجــون تــاور وغيرهــا 
من التطويرات العمرانية حول خور دبي مثل دبي وورف، منازل الخور، وفندق أنانتارا .



Bellevue Towers Project prides itself on being in the 
heart of a community that caters to every need. The 
project lies between the Dubai Mall and Business Bay 
metro stations, and has easy road access to both Sheikh 
Zayed road and Al Khail road. Conveniently located 
in the heart of Downtown Dubai district, it is within 
walking distance from the neighboring Dubai Mall and 
Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard, which hosts 
a wealth of retail and dining amenities.

يتميــز مشــروع أبــراج بلفيــو بموقعــه المالئــم فــي قلــب المنطقــة 
التــي تلبــي كافــة المتطلبــات واالحتياجــات، حيــث يتوســط منطقــة 
داون تــاون دبــي علــى بعــد خطــوات مــن بوليفــارد محمــد بــن راشــد 
التجاريــة  المحــالت  أرقــى  مــن  العديــد  يضــم  الــذي  مــول  ودبــي 
والمطاعــم. يقــع المشــروع بيــن محطَتــْي متــرو دبــي مــول والخليــج 
زايــد  الشــيخ  إليــه بســهولة مــن شــارع  الوصــول  التجــاري، ويمكــن 

الخيــل. وشــارع 

THE HEART 
OF THE CITY

قلب المدينة



MODERN 
ARCHITECTURAL DESIGN

تصميم
معماري معاصر

Bellevue Towers is a 23-storey residential project with a range of one to three bedroom 
apartments in addition to penthouses and lofts. A development that redefines the concept 
of modern urban living.

The bespoke sustainable design of the building features a contemporary façade with 
balconies and terraces for all apartments.

Unless stated above, all accessories and interior finishes like wallpaper, chandeliers, furniture, electronics, white 
goods, curtains, hard and soft landscaping, pavements, features, swimming pool, etc. displayed in the brochure or 
within the show unit or between the plot boundary and the unit, are not part of the standard unit and are exhibited for 
illustration purposes only. Typical units may vary.

المدينــة  فــي  المعاصــرة  الحيــاة  مفهــوم  تحديــد  يعيــد  ســكني  مشــروع  بلفيــو  أبــراج 
ويضــم23 طابقــًا، ويحتضــن وحــدات ســكنية تتكــون مــن غرفــة واحــدة إلــى ثــالث غــرف، 

ولوفــت. بنتهــاوس  وحــدات  إلــى  باإلضافــة 

يتميــز التصميــم بواجهــة زجاجيــة عصريــة الطابــع ومراعيــة للبيئــة، مــع شــرفات مصممــة 
بعنايــة فــي جميــع الشــقق.

عــدا مــا تــم ذكــره أعــاله، فــإن جميــع الكماليــات والتشــطيبات الداخليــة مثــل ورق الجــدران، والثريــات، واإللكترونيــات، واألجهــزة المنزليــة، 

والســتائر، والحدائــق بأنواعهــا، واألرصفــة، والمرافــق، وحــوض الســباحة، إلــخ، المبينــة فــي هــذا الدليــل أو داخــل الوحــدات المخصصــة للعــرض، 

أو فــي المســاحة بيــن حــدود قطعــة األرض والوحــدة، جميعهــا ليســت ضمــن التجهيــزات األساســية فــي الوحــدة، وتــم عرضهــا بغــرض 

اإليضــاح فقــط. قــد تختلــف الوحــدات النموذجيــة.



A ROOM WITH A VIEW وحدات سكنية بإطاللة رائعة
The expansive glass façades at Bellevue Towers offer very attractive views 
of the city. The project also hosts a range of facilities that offer residents 
the lifestyle they aspire to.

توفــر وحــدات أبــراج بلفيــو الســكنية إطاللــة أخــاذة علــى المدينــة مــن خــالل واجهاتهــا 
ــز المشــروع أيضــًا بمجموعــة مــن المرافــق التــي  الزجاجيــة الواســعة والحديثــة. ويتمي

تقــدم للســكان أســلوب الحيــاة الــذي يتطلعــون إليــه.

STUNNING CITY VIEWS

إطاللة مذهلة على المدينة



CONVENIENCE AT YOUR 
DOORSTEP

الراحة عند أبوابكم

Surrounded by some of the finest examples of architecture in 
the world, the neighborhood offers an enjoyable experience 
with the perfect blend of entertainment and retail facilities in 
close proximity. The residence also features integrated retail 
facilities on the ground floor. 

توفــر المنطقــة المحيطــة بكــم تجربــة ممتعــة فــي مزيــج مثالــي 
كبيــرة  ومجموعــة  المتميــزة  الترفيهيــة  المرافــق  بيــن  يجمــع 
التــي تبعــد عنكــم  التســوق  التجاريــة ووجهــات  المحــالت  مــن 
خطــوات قليلــة وســط مجموعــة مــن أرقــى المنشــآت المعماريــة 
بلفيــو  أبــراج  فــي  أيضــًا  األرضــي  الطابــق  يضــم  العالــم.  فــي 

المتنوعــة. التجاريــة  المحــالت  مــن  مجموعــة 

األقرب إليك
CLOSER TO YOU



FINE FINISHES WITH ARTISTIC  TOUCHES تشطيبات متقنة بلمسة فنية
With high-quality finishes, efficient space planning, and careful attention to 
every detail, Bellevue Towers echoes uniqueness through its architecture, and 
interior design detailing.

ــاحة  ــال للمس ــط فع ــع تخطي ــودة م ــة الج ــطيبات فائق ــو التش ــراج بلفي ــا أب ــن مزاي م
واهتمــام بــأدق التفاصيــل يعكــس مواصفــات الراحــة والتميــز التــي يتمتــع بهــا 

مشــروع أبــراج بلفيــو.

THE FINAL TOUCHES

اللمسات النهائية



ENTRY

LIVING/DINING ROOM

المدخل

غرفة المعيشة / الطعام

• Flooring: Porcelain tiles
• Wall: Paint finish
• Skirting: Matching floor finish
• Front door: Solid, veneered door on hardwood  
   frames, hardwood architraves with security 
   door lock, peephole & stainless steel hardware

• Flooring: Porcelain tiles
• Wall: Emulsion paint
• Skirting: Matching floor finish
• Ceiling: Emulsion paint

• األرضية: بالط من البورسلين
• الجدران: طبقة دهان

• حافة الجدار: منسجمة مع البالط
• الباب الرئيسي: صلب، مكسو مع إطار من الخشب  

     الصلب، جزء علوي من الخشب الصلب، مع قفل  
      محكم، وثقب للرؤية، وأجزاء من الستانلس ستيل

• األرضية: بالط من البورسلين
• الجدار: دهان ذو أساس مائي

• حافة الجدار: منسجمة مع البالط
• السقف: دهان ذو أساس مائي

INTERNAL FINISHES
التشطيبات الداخلية



POWDER ROOM

MASTER BEDROOM

حمام الضيوف

غرفة النوم الرئيسية

• Flooring: Porcelain tiles
• Wall: Moisture resistant paint and porcelain tile to 1m height
• Ceiling: Painted moisture resistant gypsum board ceiling + gypsum ceiling tiles
• Sanitary ware: White ceramic
• Accessories: Chrome plated
• Vanity: Stone vanity top, moisture resistant high grade laminate vanity unit with stainless steel hardware
• Fixtures: Chrome plated mixer taps and sanitary ware fittings
• Mirror: Surface mounted mirror above vanity

• Flooring: Porcelain tiles
• Wall: Emulsion paint
• Skirting: Matching floor finish
• Ceiling: Emulsion paint
• Wardrobes: High grade laminate finish wardrobes with stainless steel hardware
• Doors: Semi solid core, veneered door on hardwood frame, hardwood architraves 
   and stainless steel hardware

• األرضية: بالط من البورسلين
• الجدار: دهان مضاد للرطوبة مع بالط من البورسلين حتى ارتفاع 1 متر

• السقف: سقف من الجبس مع دهان مضاد للرطوبة + بالط من الجبس للسقف
• األدوات الصحية: سيراميك أبيض

• األكسسوارات: مطلية بالكروم
• منضدة الزينة: سطح من الحجر، مواد مضادة للرطوبة مع أجزاء من الستانلس ستيل

• التجهيزات: صنابير وأجزاء معدنية مطلية بالكروم 
• المرآة: مثبتة فوق منضدة الزينة 

• األرضية: بالط من البورسلين
• الجدار: دهان ذو أساس مائي

• حافة الجدار: منسجمة مع البالط
• السقف:  دهان ذو أساس مائي

• الخزائن: خشب مضغوط باب أول مع أجزاء من الستانلس ستيل
• األبواب: لب من الخشب نصف الصلب، مكسو مع إطار من الخشب الصلب، جزء علوي

      من  الخشب  الصلب، وأجزاء من الستانلس ستيل



BEDROOMS

KITCHEN

غرف النوم

المطبخ

• Flooring: Porcelain tiles
• Wall: Emulsion paint
• Skirting: Matching floor finish
• Ceiling: Emulsion paint
• Doors: Semi solid core, veneered door on hardwood frame, hardwood architraves 
   and stainless steel hardware
• Wardrobes: High grade laminate finish wardrobes with stainless steel hardware

• Flooring: Porcelain tiles
• Wall: Porcelain tile splash back + moisture resistant paint
• Skirting: Matching floor finish
• Ceiling: Painted moisture resistant gypsum board ceiling + gypsum ceiling tiles
• Countertops: Stone countertop with 20mm profile edge
• Sink: Double bowl stainless steel sink with drain tray
• Fixtures: Chrome plated fittings
• Appliances: Built-in kitchen hood
• Cabinets: Moisture resistant laminate cabinets with stainless steel hardware

• األرضية: بالط من البورسلين
• الجدار: دهان ذو أساس مائي

• حافة الجدار: منسجمة مع البالط
• السقف: دهان ذو أساس مائي

• األبواب: لب من الخشب نصف الصلب، مكسو مع إطار من الخشب الصلب، جزء علوي
      من الخشب الصلب، وأجزاء من الستانلس ستيل

• الخزائن: خشب مضغوط باب أول مع أجزاء من الستانلس ستيل

• األرضية: بالط من البورسلين
• الجدار: بالط من البورسلين مضاد للرذاذ والبقع + دهان مضاد للرطوبة

• حافة الجدار: منسجمة مع األرضية
• السقف: سقف من الجبس مع دهان مضاد للرطوبة + بالط من الجبس للسقف

• سطح الخزائن: من الحجر مع حافة بسماكة 20 ملم
• المغسل: مزدوج من الستانلس ستيل مع سطح لتصريف الماء

• التجهيزات: مطلية بالكروم
• األدوات: شفاط مطبخ مدمج

• أماكن التخزين: خزائن من الخشب المضغوط مضادة للرطوبة مع أجزاء من الستانلس ستيل 



MASTER BATHROOM

BATHROOMS

الحمام الرئيسي

الحمامات

• Flooring: Porcelain tiles
• Wall: Porcelain tiles with moisture resistant paint & full tiles at wet areas + moisture 
   resistant paint
• Ceiling: Painted moisture resistant gypsum board ceiling + gypsum ceiling tiles
• Skirting: Matching floor finish
• Sanitary ware: White ceramic
• Accessories: Chrome plated finish
• Vanity Counter: Stone vanity top, moisture resistant high grade laminate vanity unit 
   with stainless steel hardware
• Fixtures: Chrome plated mixer taps and sanitary ware fittings
• Mirror: Surface mounted mirror above vanity
• Door: Semi solid core, veneered door on hardwood frame, hardwood architraves 
   and stainless steel hardware

• Flooring: Porcelain tiles
• Wall: Porcelain tiles with moisture resistant paint & full tiles at wet areas
• Ceiling: Painted moisture resistant gypsum board ceiling + gypsum ceiling tiles
• Skirting: Matching floor finish
• Sanitary ware: White ceramic
• Accessories: Chrome plated finish
• Vanity Counter: Stone vanity top, moisture resistant high grade laminate vanity unit 
   with stainless steel hardware
• Fixtures: Chrome plated mixer taps and sanitary ware fittings
• Mirror: Surface mounted mirror above vanity
• Doors: Semi solid core, veneered door on hardwood frame, hardwood architraves 
   and stainless steel hardware

• األرضية: بالط من البورسلين
• الجدران: بالط من البورسلين مع دهان مضاد للرطوبة وبالط كامل في المناطق 

   المعرضة للبلل + دهان مضاد للرطوبة
• السقف: سقف من الجبس مع دهان مضاد للرطوبة + بالط من الجبس للسقف

• حافة الجدران: منسجمة مع األرضية
• األدوات الصحية: سيراميك أبيض

• األكسسورات: مطلية بالكروم
• منضدة الزينة: سطح من الحجر، مواد مطرّقة مضادة للرطوبة مع أجزاء 

     من الستانلس ستيل
• التجهيزات: صنابير وأجزاء معدنية مطلية بالكروم

• المرآة: مرآة مثبتة فوق منضدة الزينة 
• األبواب: لب من الخشب نصف الصلب، مكسو مع إطار من الخشب الصلب، 

     جزء علوي من الخشب الصلب، وأجزاء من الستانلس ستيل

• األرضية: بالط من البورسلين
• الجدران: بالط من البورسلين مع دهان مضاد للرطوبة وبالط كامل في المناطق 

     المعرضة للبلل
• السقف: سقف من الجبس مع دهان مضاد للرطوبة + بالط من الجبس للسقف

• حافة الجدران: منسجمة مع األرضية
• األدوات الصحية: سيراميك أبيض

• األكسسورات: مطلية بالكروم
• منضدة الزينة: سطح من الحجر، مواد مطرّقة مضادة للرطوبة مع أجزاء من الستانلس ستيل

• التجهيزات: صنابير وأجزاء معدنية مطلية بالكروم
• المرآة: مرآة مثبتة فوق منضدة الزينة 

• األبواب: لب من الخشب نصف الصلب، مكسو مع إطار من الخشب الصلب، 
     جزء علوي من الخشب الصلب، وأجزاء من الستانلس ستيل



LAUNDRY / UTILITY / STORE ROOM

BALCONY

حجرة الغسيل / األدوات / التخزين

الشرفة

• Flooring: Porcelain tiles
• Wall: Emulsion paint
• Skirting: Matching floor finish
• Ceiling: Emulsion paint
• Doors: Semi solid core, veneered door on hardwood frame, hardwood architraves   
   and stainless steel hardware
• Provisions for washer dryer

• Flooring: Non-slip porcelain tiles
• Wall: External grade fine texture paint
• Ceiling: Plaster as it occurs
• Skirting: Matching floor finish

• األرضية: بالط من البورسلين
• الجدران: دهان ذو أساس مائي

• حافة الجدار: منسجمة مع األرضية
• السقف: دهان ذو أساس مائي

• األبواب: لب من الخشب نصف الصلب، مكسو مع إطار من الخشب الصلب،  
    مع أجزاء من الستانلس ستيل

• تجهيزات لوصل ماكينة الغسيل والتجفيف

• األرضية: بالط من البورسلين مضاد لالنزالق
• الجدار: دهان تصميمي ناعم

• السقف: من الجبس
• حافة الجدار: منسجمة مع األرضية

PASSAGE

MAID’S ROOM

MAID’S BATHROOM

الممر

غرفة الخادمة

حمام الخادمة

• Flooring: Porcelain tiles
• Wall: Emulsion paint
• Skirting: Matching floor finish
• Ceiling: Emulsion paint

• Flooring: Ceramic tiles
• Wall: Emulsion paint
• Skirting: Matching floor finish
• Ceiling: Emulsion paint
• Doors: Semi solid core, veneered door on hardwood frame, 
   with hardwood architraves and stainless steel hardware

• Flooring: Ceramic tiles
• Wall: Ceramic tiles with moisture resistant paint on walls
• Ceiling: Painted gypsum board
• Doors: Semi solid core, veneered door on hardwood frame, 
   with hardwood architraves and stainless steel hardware
• Mirrors: Surface mounted mirror above basin
• Fixtures: Standard grade stainless steel fittings
• Sanitary ware: White ceramic – standard grade

• األرضية: بالط من البورسلين
• الجدران: دهان ذو أساس مائي

• حافة الجدار: منسجمة مع األرضية
• السقف: دهان ذو أساس مائي

• األرضية: بالط من السيراميك
• الجدران: دهان ذو أساس مائي

• حافة الجدار: منسجمة مع األرضية
• السقف: دهان ذو أساس مائي

• األبواب: لب من الخشب نصف الصلب، مكسو مع إطار من الخشب الصلب،
     وأجزاء من الستانلس ستيل

• األرضية: بالط من السيراميك مع دهان مضاد للرطوبة على الجدران
•  الجدران: دهان ذو أساس مائي

• السقف: ألواح الجبس المدهون
• األبواب: لب من الخشب نصف الصلب، مكسو مع إطار من الخشب الصلب،

     مع أجزاء من الستانلس ستيل
• المرآة: مثبتة فوق المغسلة

• التجهيزات: صنابير وأجزاء معدنية
• األدوات الصحية:  سيراميك أبيض



EVERYTHING YOU WANT كل ما تتمناه
Bellevue Towers is equipped with the necessary 
facilities for a lifestyle of comfort and convenience. It 
offers residents secure access to the building and ample 
parking. Residents can also take advantage of facilities 
such as the landscaping, swimming pool, community 
spaces, and a fully equipped gym.

Bellevue Towers offers its younger residents custom 
designed kids play areas for endless fun and frolic.

Key Features
• Community spaces
• High-rise, 23 floors
• 1, 2, 3 bedroom apartments
• Apartments range from 850 sq.ft to 3,000 sq.ft 
  (80 sq.m to 280 sq.m)
• 3.15m high ceiling in the living/dining room
• Views of Burj Khalifa and Downtown Dubai
• Unique façade lighting
• Spacious and modern lobby
• Gym facilities with a view

مشــروع أبــراج بلفيــو مجهــز بباقــة مــن مرافــق أساســية توفــر لــك مــا تبحــث 
عنــه مــن وســائل الراحــة، ويتميــز بمداخــل آمنة للمبنــى، فضًال عــن الكثير 
أبــراج بلفيــو بميــزات  مــن مواقــف الســيارات. كمــا سيســتمتع ســكان 
مثــل الحدائــق، حــوض للســباحة، وقاعــات عامــة، ونــاد رياضــي متكامــل.

أمــا األطفــال فــي أبــراج بلفيــو فموعدهــم مــع الكثير مــن المرح
في مناطق اللعب الخاصة بهم.

المزايا الرئيسية
• مناطق مشتركة للمقيمين

• برج مكون من 23 طابقًا
• وحدات سكنية من غرفة إلى ثالث غرف نوم

• تتراوح مساحات الوحدات بين 850 و 3,000 قدم مربع
     )بين 80  و 280 متر مربع(

• ارتفاع السقف في غرفة المعيشة والطعام 3.15 م
• إطاللة على برج خليفة وداون تاون دبي

• إضاءة فريدة من خالل الواجهة الزجاجية
• بهو عصري وواسع

• صالة لياقة بدنية مع إطاللة

FACILITIES AND SERVICES

المرافق والخدمات



FLOOR PLANS المخططات التوضيحية
• One-Bedroom Unit
• Two-Bedroom Unit
• Three-Bedroom Unit

• وحدة سكنية بـ1 غرفة نوم
• وحدة سكنية بـ2 غرفة نوم
• وحدة سكنية بـ3 غرف نوم

FLOOR UNIT TYPES 
أنواع الوحدات السكنية

Unit Area

Balcony Area

Total Area

Sq.f.

803.532

74.702

878.234

Sq.m.

74.65

6.94

81.59

1 Bedroom - Type - 01 
Unit 208 Tower 1, Level: L02



1 Bedroom Duplex
Unit 05 Tower 1, Level: L22 

UPPER LEVEL LOWER LEVEL

Unit Area

Balcony Area

Total Area

Sq.f.

1222.790

132.504

1355.294

Sq.m.

113.60

12.31

125.91

1 Bedroom - Type - 02 
Unit 01 Tower 2, Levels: L02-L20

Unit Area

Balcony Area

Total Area

Sq.f.

800.841

54.358

855.199

Sq.m.

74.40

5.05

79.45



2 Bedroom - Type - 04
Unit 04 Tower 2, Levels: L02-L20

Unit Area

Balcony Area

Total Area

Sq.f.

1163.803

54.573

1218.376

Sq.m.

108.12

5.07

113.19

2 Bedroom - Type - 01 
Unit 04 Tower 1, Levels: L02-L21

Unit Area

Balcony Area

Total Area

Sq.f.

1203.630

85.573

1289.203

Sq.m.

111.82

7.95

119.77



3 Bedroom - Type - 02 
Unit 06 Tower 1, Levels: L02-L21

Unit Area

Balcony Area

Total Area

Sq.f.

1634.190

70.288

1704.478

Sq.m.

151.82

6.53

158.35

3 Bedroom - Type - 01 
Unit 01 Tower 1, Levels: L02-L21

Unit Area

Balcony Area

Total Area

Sq.f.

1637.850

80.73

1718.58

Sq.m.

152.16

7.50

159.66



3 Bedroom Penthouse - Type - 02 
Unit 02 Tower 1, Level: L22

Unit Area

Balcony Area

Total Area

Sq.f.

2828.671

210.543

3039.214

Sq.m.

262.79

19.56

282.35

3 Bedroom Penthouse - Type - 01 
Unit 01 Tower 1, Level: L22

Unit Area

Balcony Area

Total Area

Sq.f.

2793.150

234.224

3027.374

Sq.m.

259.49

21.76

281.25



Unit Area

Balcony Area

Total Area

Sq.f.

2322.010

207.637

2529.647

Sq.m.

215.72

19.28

235.01

3 Bedroom Penthouse - Type - 05 
Unit 02 Tower 2, Level: L21

3 Bedroom Penthouse - Type - 04 
Unit 01 Tower 2, Level: L21 

Unit Area

Balcony Area

Total Area

Sq.f.

2818.445

176.744

2995.189

Sq.m.

261.84

16.42

278.26



LOCATION

خريطة الموقع



Unless stated above, all accessories and interior finishes like wallpaper, chandeliers, furniture, electronics, 
white goods, curtains, hard and soft landscaping, pavements, features, swimming pool, etc, displayed in the 
brochure or within the show unit or between the plot boundary and the unit, are not part of the standard unit 
and are exhibited for illustration purposes only. Typical units may vary. 

ــات،  ــات، واإللكتروني ــدران، والثري ــل ورق الج ــة مث ــطيبات الداخلي ــات والتش ــع الكمالي ــإن جمي ــاله، ف ــره أع ــم ذك ــا ت ــدا م ع
إلــخ، المبينــة فــي هــذا  واألجهــزة المنزليــة، والســتائر، والحدائــق بأنواعهــا، واألرصفــة، والمرافــق، وحــوض الســباحة، 
الدليــل أو داخــل الوحــدات المخصصــة للعــرض، أو فــي المســاحة بيــن حــدود قطعــة األرض والوحــدة، جميعهــا ليســت 

ضمــن التجهيــزات األساســية فــي الوحــدة، وتــم عرضهــا بغــرض اإليضــاح فقــط. قــد تختلــف الوحــدات النموذجيــة.


