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Pantheon Elysée II

Pantheon Boulevard
Location: District 13 ( JVC)

Pantheon Elysée I 
Location: District 12 ( JVC)

Location: District 13 ( JVC)

PROJECTS COMPLETED AND HANDED OVER

PROJECT ONGOING - 100% SOLD OUT

KITCHEN / مطبخ 

سكن مثالي وانسجام تام

KITCHEN / غرفة الجلوس 

All images are indicative & just for illustration purpose only

جميع الصور لغرض التوضيح فقط

A Living space in Perfect Harmony
استمتع بالحياة ا�منة الهادئة
Cultivate Peaceful Living

handover Q2 2024
موعد التسليم : الربع الثاني لعام 2024

aed 2,850/MONTHemi starts at

دفعات شهريه تبدأ من 2,850 درهم  شهرًيا فقط

10 years
post handover payment plan
خطة الدفع بعد التسليم لمدة 

10 سنوات
Book from AED 10,000 and secure

your apartment now

احجز شقتك مقابل    10,000 درهم 
  في قرية جميرا الدائرية

1st Floor, Lamborghini Building,
Sheikh Zayed Road, Dubai - UAE
P.O. Box 336709
Telephone: + 971 4 5235235 
Email: sales@pantheondevelopment.ae
Working hours: 9am - 6pm, Sun-Thu

Dubai Head Office



LOCATION: 

* 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

Amenities in JVC

• Mosques • Schools • Kindergarten/Nurseries • Cycling track• Football pitch • Medical clinic • Community retail • Basketball

court • Cricket pitch • Tennis court • Children’s play area • Fitness centre • Spas • Recreational centre • Hotels • Malls

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.

AMENITIES:
Kids play area, Landscaping in around pool area, Gym 
facing pool, Adult swimming pool, Children;s 
Swimming pool and spacious parking spaces.

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.

وسائل الراحة
منطقة لعب االطفال, مناظر طبيعيه في منطقة حمام 

السباحه, الصالة الرياضيه مطلة على حمام السباحة, 
حمام السباحه للبالغين, حمام السباحه لالطفال, مساحات 

واسعة لوقوف السيارات

الموقع : 

@ دبي  _  قرية جميرا الدائرية
@ تقع على شارع الشيخ محمد بن زايد و شارع الخيل 

مول االمارات :   ١٥ دقيقة 
برج خليفه و مول االمارات :  ٢٠ دقيقة 
نخلة جميرا :   ٢٠ دقيقة

مطار دبي الدولي :   ٢٥ دقيقة 
مطار ال مكتوم :   ٣٠دقيقة 
موقع إكسبو ٢٠٢٠ :   ٢٠ دقيقة وسائل الراحة

• المساجد • المدارس • الحضانات • مسار الدراجات • ملعب كرة القدم • العيادة الطبية •  ملعب كرة السلة • ملعب الكريكيت • ملعب 
التنس • منطقة لعب اºطفال • مركز اللياقة البدنية • المنتجعات الصحية • المراكز الترفيهية • الفنادق • المجمعات التجارية

LIVING ROOM / غرفة الجلوس

BATHROOM / حمام

SWIMMING POOL / حمام السباحة 

SWIMMING POOL / حمام السباحة 

BEDROOM/ شقه على الروف

RECEPTION / غرفة الجلوس 
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جميع الصور لغرض التوضيح فقط


