
A Village in a City
Experience the best of both worlds. The new urban village lifestyle with all its 
amenities and its location in Dubai makes Bloom Heights an enviable place to 
settle. Whether you seek an active or a peaceful quiet way of life, you will always 
find what you are looking for. At Bloom Heights, you will find your sanctuary 
away from the hustle and bustle with the expansive landscaped pool deck, trendy 
cafes at your doorstep when you need a good company.

An Ideal Location
Covering two distinct areas – the Triangle and the Circle – Jumeirah Village 
comprises a variety of residences, offices, commercial, retail and leisure facilities. 
Jumeirah Village offers residents a true sense of community living. Coming soon 
to Jumeirah Village are two new Nakheel retail developments: Al Khail Avenue at 
Jumeirah Village Triangle and The Circle Mall at Jumeirah Village Circle.

Centrally located, Jumeirah Village Circle is one of the fastest growing 
communities in Dubai. Bordered by Al Khail Road and Sheikh Mohammad Bin 
Zayed business districts and leisure attractions.

Bloom Heights is conveniently situated in the inner circle of Jumeirah Village 
Circle, with breathtaking park views.

An Escape Close to it All 
Just a short drive from the World Expo 2020 site and Al Maktoum International 
Airport, JVC has become a destination of choice in new Dubai.

Bloom Heights will enjoy proximity to:

Mall of the Emirates (12 mins)
Dubai Media City (10 mins)
Dubai Internet City (10 mins)
Emirates Hills (3 mins)
Palm Jumeirah (15 mins)

Dubai Marina (12 mins)
Burj Al Arab (10 mins)
Downtown Dubai (20 mins)
Sports City ( 5 mins)
Motor City – Dubai Autodrome (3 mins)

Designed with Balance, Rhythm and Harmony
Bloom Heights is an elegant high rise building consisting of two towers linked 
internally by a four level podium which lends the building balance and harmony. 
Externally, a continuous element connects the two towers, giving unity to the 
complex 

Rise Above the Rest
Bloom Heights is a modern mixed-use of urban development that encompasses 
residential and retail elements. A development designed for millennial, young 
professionals and families

Living Spaces
Bloom Heights is efficiently designed to ensure that the use of space is optimized 
giving residents the living space they need to live the way they choose. Bloom 
Heights consists of two high rise towers which offer a total of 686 residential 
spacious units ranging from studios, one, two and three bedroom apartments.

Bloom Heights is a collection of 388 contemporary apartments

Apartments  Average Sq.m
Studios   37
1 Bedroom   71
2 Bedrooms   100
3 Bedrooms   137

SALES AND CUSTOMER CARE:
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روح القرية في قلب المدينة 
اختبروا عوالم فريدة في أجواء القرية والمدينة. فمع أساليب الحياة الريفية العصرية بجميع 
مرافقها ووسائل الترفيه والراحة، باإلضافة إلى موقعه المميز في دبي، فإن بلووم هايتس 

هو المكان األفضل إلقامة أروع ال تُضاهى. فسواء كنتم تبحثون عن حياة مفعمة بالحيوية 
والحركة والنشاط، أو حياة هادئة، فإن ما تبحثون عنه والمزيد، ستجدونه هنا بالتأكيد. 

بلووم هايتس هو مالذكم الدافىء بعيدا عن الصخب والضجيج، وسط المناظر الطبيعية 
الممتدة على جانبي حوض السباحة، والكثير من المقاهي العصرية التي تقع على بعد 

خطوات قليلة من منازلكم، تنتظر زيارتكم. 

موقٌع مميز
تتألف قرية جميرا  بشكل رئيسي من قرية جميرا سيركل وقرية جميرا تراينجل، وتضم 

مجموعة كبيرة ومتنوعة من الوحدات السكنية، المكاتب، المحالت التجارية، والمرافق 
الترفيهية. وتوفر للسكان أجواء اجتماعية نابضة بالحياة. وسيتم قريبا االنتهاء من 

مشروعين جديدين في قرية جميرا  وهما، الخيل أفينيو في قرية جميرا تراينجل وسيركل 
مول في قرية جميرا سيركل. 

تتميز قرية جميرا سيركل بموقع مركزي استراتيجي في قلب مدينة دبي النابض، مما 
يجعل منها أحد أسرع المجتمعات السكنية نمواً وتطوراً. كما يسمح قربها من شارع الخيل 

وشارع الشيخ محمد بن زايد، بسهولة الوصول إلى جميع المناطق والوجهات التجارية 
والترفيهية في المدينة.  

وتتمتع بلووم هايتس بموقع مميز ضمن الدائرة الداخلية لقرية جميرا سيركل، مع إطالالت خالبة.

مالٌذ.. في قلب كل شيء
نظراً لقربها من معرض إكسبو 2020 الذي يبعد عنها مسافة قصيرة بالسيارة، وكذلك من 

مطار آل مكتوم الدولي، أصبحت قرية جميرا سيركل الوجهة المثالية والمكان األفضل 
للعيش في مدينة دبي الجديدة.

يتميز بلووم هايتس بقربه من: 

مرسى دبي )12 دقيقة(
برج العرب )10 دقائق(

داون تاون دبي )20 دقيقة(
مدينة دبي الرياضية )5 دقائق(

موتور سيتي - دبي أوتودروم )3 دقائق(

مول اإلمارات )12 دقيقة(
مدينة دبي لإلعالم  )10 دقائق(

مدينة دبي لإلنترنت )10 دقائق(
تالل اإلمارات )3 دقائق(
نخلة جميرا )15 دقيقة(

تصميم متوازن، بطابعه متناغم 
بلووم هايتس هو مشروع حديث يضم مبنًى شاهقًا أنيقًا يتألف من برجين يرتبطان 

ببعضهما البعض من الداخل بمنصة مكونة من أربع  طوابق مما يمنح المبنى منظرا 
متناغما ومتوازنا. أما من الخارج، فيتصالن بطريقة فنية معمارية مبتكرة، تجميع بين البرجين 

بأسلوب أنيق رائع.

ارتِق بأسلوب حياتك 
بلووم هايتس هو مشروع حديث متعدد االستخدامات يجمع بين المناطق السكنية 

والمحالت التجارية.

مشروع عصري مصمم للمهنيين الشباب.

مساحات المعيشة
ُصمم مشروع بلووم هايتس بكفاءٍة وحرفية عالية، بحيث يوفر المساحة األمثل للسكان 
والتي تسمح لهم باالستمتاع بنمط الحياة الذي يختارونه. ويتكون مشروع بلووم هايتس 

من برجين يضمان 686 وحدة سكنية تتراوح بين استوديوهات، وشقق بغرفة، غرفتين، 
وثالث غرف نوم.

يتكون بلووم هايتس من 388 شقة عصرية

متوسط المساحة بالمتر المربع الشقق   
37 استديوهات   
71 شقق بغرفة نوم واحدة  

100 شقق بغرفتي نوم  
137 شقق بثالث غرف نوم  

المبيعات وخدمة العمالء:
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