


تحتل دبي المرتبة الثالثة كأفضل 
وجهة استثمارية في العالم

Dubai ranks as the 3rd best 
investment destination in the world





Location (District 15, JVC)

* Dubai - Jumeirah Village Circle
* It is located near Sheikh Mohammed Bin Zayed                
   Road and Al Khail Road
* Mall of the Emirates:   15 minutes
* Burj Khalifa and Dubai Mall:  20 minutes
* Palm Jumeirah:    20 minutes
* Dubai International Airport: 25 minutes
* Al Makhtoum Airport:   30 minutes 
* Expo 2020 site:    20 minutes

الموقع )منطقة 15(
* دبي  _  الجميرا ڤيالج سيركل

* تقع على شارع الشيخ محمد بن زايد و شارع الخيل 

مول االمارات :       15 دقيقة 

برج خليفه و مول االمارات :   20 دقيقة 

نخلة جميرا :       20 دقيقة

مطار دبي الدولي :                 25 دقيقة 

مطار ال مكتوم :      30 دقيقة 

موقع إكسبو 2020 :       20 دقيقة

OUR PROJECTS

Pantheon Boulevard
Location: District 13 ( JVC)

Pantheon Elysée I 
Location: District 13 ( JVC)

Pantheon Elysée II 
Location: District 12 ( JVC)



A LIVING SPACE IN PERFECT HARMONY. 
A HOME THAT MIRRORS WHO YOU ARE

سكن مثالي وانسجام تام  مسكنك 
حيث تجد ذاتك



IMPECCABLE ARCHITECTURE AND DESIGN

Our newest, and largest, real estate development to date, the Pantheon Elysee III structure was designed 
with the sleek, modern aesthetic that is preferred by many urbanites. When completed, the community 
will offer 322 residential units.

مثالية الهندسة المعمارية والتصميم

تم تصميم بانثيون إليزيه III مشروعنا األحدث واألكبر للتطوير العقاري حتى اآلن، بجمالية وحداثة وأناقة عصرية، 
يفضلها العديد من سكان المدن. سيوفر المجمع السكني عند اكتماله322 وحدة سكنية، ومساحات ومنافذ 

تجارية للبيع بالتجزئة في الطابق األرضي.



LUSH AND INTIMATE INTERIORS

Step into the modern, yet lush and soothing interiors of this development, and you will 
immediately begin to feel your stress fading away.  Your shoulders begin to loosen, your 
mouth begins to smile, and you breathe a big sigh of relief knowing you get to call this 
tranquil paradise your home.

It only gets better when you enter your apartment.  The space is open, airy and simple – a 
blank canvas for you to create your own personal masterpiece.

Get ready for the carefree lifestyle of someone who has everything they could possibly 
desire – high end apartment features, innumerable community perks, the use of state-of-
the-art facilities, and retail shops on the ground level where you can pick up anything you 
need on a moment’s notice

الداخلية الخصبة والحميمة

ادخل إلى التصاميم الداخلية الحديثة والمريحة والهادئة لهذا التطور ، وستبدأ على الفور في 
الشعور بالتوتر. يبدأ أكتافك باالرتخاء ، ويبدأ فمك باالبتسام ، وتتنفس الصعداء لتعرف أنك 

ستدعى هذا الجنة الهادئة في منزلك.

فقط تتحسن عندما تدخل شقتك. المساحة مفتوحة ومتجددة الهواء وبسيطة - قماش فارغ 
لك لخلق تحفة شخصية خاصة بك.

استعد ألسلوب حياة الهموم لشخص لديه كل ما يمكن أن يرغب به - ميزات شقق فاخرة ، ومزايا 
اجتماعية ال تعد وال تحصى ، واستخدام أحدث المرافق ، ومحالت البيع بالتجزئة في الطابق األرضي 

حيث يمكنك التقاط أي شيء تحتاج في أي لحظة.



SIZE RANGE PER UNIT TYPE

Studio size ranges from 397 sqft to 542 sqft

1BHK size ranges from 600 sqft to 1121 sqft

2BHK size ranges from 1071 sqft to 1200 sqft



M O D E R N  L I V I N G

الحياة العصرية

AFFORDABLE LUXURY LIVING

A combination of studio, 1 & 2 Bedroom Apartment. This stylish and 
sophisticated structure will stand out among the other residences with its 
clean, crisp lines and meticulous attention to every single architectural detail. 
A manifestation of sophistication, it entreats passers-by to take a closer look.

With its impeccable design and prime location in the Jumeirah Village Circle, 
don’t be surprised if people stop and stare.

سكن فاخر وأسعار مريحة 

يقدم المجمع عدة خيارات، تشمل استوديو، شقق 1غرفة نوم، 2غرفة نوم. 
وسوف يتميز هذا المجمع األنيق والمتطور بين المساكن األخرى، بخطوطه 

الرائعة الواضحة، واالهتمام الدقيق بكل التفاصيل المعمارية.

 إنه مظهر من مظاهر الرقي، يجتذب أنظار المارة بتصميمه العصري األنيق، 
وموقعه المميز في قرية جميرا سيركل. ال تتفاجأ إذا كان الناس يحدقون 

إنبهاراً بالمعمار.





وسائل الراحة 

متع نفسك وحواسك واستمتع بالفخامة والروعة.
بانثيون إليزيه هو نقطة االنطالق المثالية لحياة المتعة، والراحة، والرفاهية 

التي يمكن الحصول عليها بسعر معقول.

خدمة األمن 24 ساعة
حوض سباحة كبير

نادي رياضي
أماكن وقوف السيارات

20 دقيقة من مطار آل مكتوم
10 دقائق من موقع إكسبو

AMENITIES

Immerse yourself and feast your senses to an expressive magnificence. 
Elysee is the perfect starting point for a lifestyle of comfort, 
convenience and heightened luxury that is quintessentially affordable.

24h Security
Large Swimming pool
Gym
Parking Spaces
30 minutes Maktoum Airport
20 minutes EXPO2020 Site

F E A T U R E S

المميزات





ABOUT PANTHEON DEVELOPMENT

Launched in 2016, Pantheon Development had a mission to be a leading 
Developer in affordable luxury residential sector of real estate in UAE. The 
company’s strategy is to fill a niche gap in the affordable luxury segment in 
Dubai’s realty market. Pantheon development set a startup mission to complete 
1 million sq. ft of construction by 2023. Pantheon development chooses to focus 
on the Jumeirah Village Circle area because it’s a district popular with families 
from a diverse range of nationalities. It also happens to be well connected with 
all major roads and boasts an area rich with a variety of residential units, retail 
and leisure facilities. 

The Pantheon Philosophy is all about finding solutions to exceed the needs 
and expectations of customers. The work is supported by the principles of 
delivering quality as promised, and building one project at a time. This allows 
to give more attention, focus and value to achieving the final product. The 
Pantheon Philosophy is ingrained in everything we do and every decision is 
made based on the principles that underpin their beliefs. 
Our commitment doesn’t end when the property is handed over - instead, 
involvement continues and expands to benefit the communities in which we 
do business. We believe in a better tomorrow and take social responsibilities 
seriously as they endeavor to deliver a higher standard of living. 

Pantheon Development was awarded as the “Best Affordable Luxury Property” 
during the prestigious Arabian Business Real Estate Awards 2019.

نبذه عن بانثيون للتطوير العقاري

 تــم إطــاق فــي عــام 2016 شــركه بانثيــون للتطويــر العقــاري  ، وكانــت مهمــة أن
ــًدا للقطــاع الســكني الفاخــر  فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة.  تكــون مطــوًرا رائ
 تتمثــل إســتراتيجية الشــركة فــي ســد الفجــوة المتخصصــة فــي قطــاع العقارات
 الفاخــرة ذات األســعار المعقولــة فــي ســوق العقــارات فــي دبــي. وضعــت بانثيــون
 للتطويــر العقــاري مهمــة بــدء التشــغيل إلكمــال مليــون قــدم مربــع مــن
 البنــاء بحلــول عــام 2023. باختيــار تطويــر بانثيــون التركيــز علــى منطقــة قريــة
ــة ــة متنوع ــن مجموع ــات م ــهورة بالعائ ــة مش ــا منطق ــة ألنه ــرا الدائري  جمي
 مــن الجنســيات. أيًضــا أنهــا مرتبطــه بجميــع الطــرق الرئيســية و بمنطقــة
التجاريــة والمحــات  الســكنية  الوحــدات  مــن  متنوعــة  بمجموعــة   غنيــة 

ــة ــق الترفيهي والمراف

وتوقعــات احتياجــات  تتجــاوز  حلــول  إيجــاد  حــول  بانثيــون  فلســفة   تــدور 
ــدت ــا وع ــودة كم ــم الج ــادئ تقدي ــال مب ــن خ ــل م ــم العم ــم دع ــاء. يت  العم
ــن ــد م ــاء المزي ــمح بإعط ــذا يس ــد. ه ــت واح ــي وق ــروع ف ــروع بمش ــاء مش  ، وبن
بانثيــون فلســفة  النهائــي.  المنتــج  لتحقيــق  والقيمــة  والتركيــز   االهتمــام 
 متأصلــة فــي كل مــا نقــوم بــه وكل قــرار مبنــي علــى المبــادئ التــي تقــوم عليهــا

.معتقداتهــم
 ال ينتهــي التزامنــا عندمــا يتــم تســليم الممتلــكات - بــداًل مــن ذلــك ، تســتمر
 المشــاركة وتتوســع إلفــادة المجتمعــات التــي نمــارس فيهــا أعمالنــا. نحــن
الجــد المســؤوليات االجتماعيــة علــى محمــل   نؤمــن بغــد أفضــل ونتحمــل 

ــى ــي أعل ــتوى معيش ــر مس ــعون لتوفي ــا يس بينم

 حصلــت شــركة بانثيــون للتطويــر العقــاري علــى جائــزة »أفضــل عقــار فاخــر
 بأســعار معقولــة« خــال حفــل توزيــع جوائــز أريبيــان بزنــس العقاريــة المرموقــة

ــام 2019 لع



Dubai Head Office
  
1st Floor, Lamborghini Building,
Sheikh Zayed Road, Dubai - UAE
P.O. Box 336709
Telephone: +97145235235
Email: sales@pantheondevelopment.ae
Working hours: 9am - 6pm, Sun-Thu

www.pred.ae


