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مـنتجـع شـــاطئ العنوان

تطل منطقة جميرا بيتش ريزيدنس على الخليج العربي من جهة وعلى 

مشهد مدينة دبي االستثنائي من جهة أخرى، والذي ُيعد مالذًا لعشاق الحياة 

الشاطئية الفاخرة من مختلف أنحاء العالم. ويسبق شهرته الحالية الواسعة 

في دبي تاريخ مميز باعتباره أبرز وجهات اإلستجمام، باإلضافة إلى كونه أحد 

المراكز الرئيسية للتجارة والغوص بحثًا عن اللؤلؤ وصيد األسماك على 

طول ساحل الخليج.

تدعوكم اإلطالالت الساحرة للشواطئ المرصعة بأشعة الشمس لالستمتاع 

بمجموعة من المطاعم والمنتجعات الصحية والمراكز الترفيهية عالية 

المستوى على طول الساحل الخالب. إن ارتباط جميرا بيتش ريزيدنس 

السلس بالعديد من أشهر المعالم السياحية والمراكز التجارية، بدءًا من 

مرسى دبي ووصوالً إلى وسط مدينة دبي، يعزز جاذبيته بين السكان 

والزائرين الذين ال يرضيهم إال ذلك المستوى االستثنائي، سواءًا في مجال 

الترفيه أو العمل.
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 مستوحى من تصميمات
”ال دولشيه فيتا“

 بيئة عائلية آمنة
ونابضة بالحياة

مطاعم بأنماط مبتكرةوسائل راحة ومرافق فاخرة

 الصور لألغراض التوضيحية فقط
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امتياز جديد وجريء في مجال 
الضيافة الراقية

أطلقت   مجموعة   إعمار   للضيافة   عالمتها   التجارية   العنوان   للفنادق   والمنتجعات   التي  

 تثري   الحياة   برؤية   ملهمة   للفخامة   رفيعة   المستوى   ضمن   مجموعة   متميزة   ودائمة  

 التوسع   من   المنشآت   التي   تلبي   كافة   االحتياجات . 

تتميز   جميع   فنادق   ومنتجعات   العنوان   بهندستها   المعمارية   التي   ترسم   بمعالمها  

 خط   أفق   المدينة،   ومساحاتها   الداخلية   المنظمة   ببراعة   ووسائل   الراحة   والخدمات  

 التي   ليس   لها   مثيل،   كما   تتميز   بمعاييرها   الفائقة   التي   تقدم   لكم   موثوقية   عالية  

 تعكس   أصالتها   المتميزة   من   خالل   الشقق   الفندقية   وأماكن   اإلقامة   االستثنائية،  

 وتجارب   تناول   الطعام   العصرية   ونهج   الصحة   والرفاهية   الذي   يثني عليه   الجميع . 

هنا   يلتقي   األسلوب   العصري   مع   األناقة   الكالسيكية   كما   لم   يحدث   من   قبل   في   أي  

 مكان   آخر،   سواءًا   في   قلب   وسط   مدينة   دبي   أو   مرسى   دبي   في دولة   اإلمارات   العربية  

 المتحدة .  

العنوان   للفنادق   والمنتجعات،   حيث   تتألق   الحياة . 
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أفضل تعبير للحياة 
الشاطئية

يشكل   منتجع شاطئ العنوان   مشهدًا   متأللئًا   ساحرًا   يعلو   متنزهات   ممشى  

 شاطئ   جميرا   الخالبة،   حيث   ترتقي   حيوية   المدينة   المحيطة   بسحر   أسلوب   الحياة  

 المتميز   على   طراز   المنتجعات . 

سواء   كنتم   تشاهدون   ذلك   الخط   الساحلي   الرائع   الذي   يمزج   بين   درجات   األزرق  

 والذهبي   عبر   واحد   من   مواقع   اإلقامة   االستثنائية   ذات   المستوى   العالمي،   أو   أحد  

 المطاعم   المتميزة   التي   تأسر   الخيال،   أو   رحلة   استجمام   عصرية   في   المنتجع   الصحي  

 أو   من   حوض   السباحة   الواسع   الرائع   والمقام   على   السطح،   فستتمتع   أعينكم   بما  

 هو   أكثر   من   مجرد   منظر   خالب  . يمكن   أيضًا   للضيوف   والمقيمين   االستمتاع   باألجواء  

 الهادئة   حيث   يقع   الشاطئ   على   ُبعد   100   متر،   أو   التجول   حول   المعالم   المحيطة،   مثل   ذا  

 بيتش   وممشى   مرسى   دبي . 

مرحبًا بكم في عصر جديد للحياة االستثنائية على شاطئ البحر.

 الصور لألغراض التوضيحية فقط
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مسبح انفينيتي على السطح - الطابق ٧٧

زيتا سفنتي سفن  - الطابق ٧٧

منتجع صحي، مركز لياقة وبنتهاوس - الطابق ٧٥

مطعم وطابق للخدمات - الطابق ٧٣

شقق فندقية - الطوابق ٤٣ - ٧٢
شقق سكنية - الطوابق ٤٣ - ٧٢

طابق للخدمات - الطابق ٤٢
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غرفة جلوس - بنتهاوسحمام - بنتهاوسغرفة نومغرفة معيشة - بنتهاوسمسبح إنفينيتي في الطابق ٧٧الردهة   الرئيسية   للفندق

حي   راق   ووسائل   راحة   ممتازة

الموقع:

 سواًء من حيث الجمال الذي ال ُيضاهى لشاطئ جميرا أو الوصول السلس 

إلى مناطق ووجهات المدينة الشهيرة األخرى، يتميز العنوان منتجع جميرا 

بموقعه االستثنائي في واحدة من أكثر المناطق جاذبية في دبي. وهو 

مقام على آخر قطعة أرض على ممشى شاطئ جميرا، مما يجعله 

فرصة استثمارية إستراتيجية. تضم المنطقة مرسى دبي الذي ُيعد أكبر 

مرسى من صنع اإلنسان في العالم وواحدًا من أكثر المعالم جذبًا في 

دبي، وكذلك ذا ووك في جميرا بيتش ريزيدنس وذا بيتش وعين دبي 

التي ُتعد أكبر عجلة ترفيهية في العالم. يمكن الوصول إلى العديد من 

أشهر المعالم الترفيهية في العالم التي تقع على ُبعد دقائق معدودة 

عبر البنية التحتية المتطورة للطرق والمترو في المدينة، وكذلك العديد 

من المراكز التجارية المؤثرة مثل جبل علي ومدينة دبي لإلعالم ومدينة 

دبي لإلنترنت ووسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي.

الحي:

ُيعتبر ذا ووك في جميرا بيتش ريزيدنس إحدى الوجهات الترفيهية 

الشهيرة في دبي التي تقدم للضيوف مجموعة من األنشطة المتنوعة 

من الرياضات المائية في الشاطئ العام واإلبحار واالستمتاع بتناول 

الطعام في الهواء الطلق. ويمكن للزائرين التمتع بأحدث األنشطة 

الترفيهية في مراكز التسوق القريبة التي تضم دور السينما واأللعاب 

الداخلية ومرافق الرعاية الشخصية. كما توفر المنطقة ذات المناظر 

الخالبة مجموعة واسعة من الفنادق الفاخرة والمطاعم باإلضافة إلى 

مجموعة من األنشطة الليلية النابضة بالحيوية. وال تزال واحدة من أكثر 

المناطق ازدحامًا في دبي.

التصميم المعماري:

 يتميز منتجع شاطئ العنوان بناطحتي سحاب يبلغ ارتفاعهما ٣10 مترًا 

ويرتبطان بجسرين عند القمة والقاعدة، ليميز هذا التصميم المعماري 

أفق مدينة دبي المذهل. وُيعد الشكل األسطواني المستطيل للبناء إنجازًا 

معماريًا يجعل منه منشأة فريدة من نوعها، وهو ما يعكس المعايير 

الفائقة للعنوان للفنادق والمنتجعات. ويضم ذلك المشروع االستثنائي 

المؤلف من برجين و٧٧ طابقًا: منتجع شاطئ العنوان وبرج الشقق 

الفندقيةشاطئ العنوان رزيدنسز والبرج السكني رزيدنسز الشاطئ من 

العنوان، الخاضع إلدارة العنوان للفنادق والمنتجعات.

التصميم الداخلي:

  تم   تصميم   الشقق   بعناية   فائقة   واتجاه   مستوحى   من   طراز  ” ال   دولتشيه  

 فيتا ” ،   لدمج   الصفاء   الساحر   على   الواجهة   الشاطئية   مع   األناقة   المعاصرة.  

 كما   تمتزج   مجموعة   من   األلوان   الهادئة   مثل   اللون   األزرق   الفاتح   بوسائل  

 المعيشة   المنعشة   وأقمشة   المفروشات   الناعمة   باإلضافة   إلى   مجموعة  

 مختارة   من   األعمال   الفنية   التي   تزيد   من   جاذبية   كل   شقة . 

المعيشة: 

تم ابتكار أفضل اإلتجاهات التصميمية المستوحاة من جميع أنحاء العالم 

ودمجها جميعًا ضمن طراز عصري تتميز به مجموعة العنوان للفنادق 

والمنتجعات، وهو ما أضاف إلى غرف المعيشة أفضل الديكورات الداخلية 

 التي تتسم بالجمال والحداثة فضالً عن األثاث الرائع

والمفروشات المتميزة.

المطبخ:

 بدءًا من التجهيزات المطبخية ووصوالً إلى األرضيات، ُصممت كل تفصيلة 

في المطبخ ومساحات تناول الطعام بمنتهى الدقة بشكل يعزز كل من 

التصميم الجذاب والسهولة والكفاءة الوظيفية. كما تدعم االبتكارات 

الحديثة، التي جئنا بها من أرقى العالمات التجارية على مستوى العالم، 

التعبير اإلبداعي في الطهي، وهناك مجموعة متميزة من األدوات واألثاث 

تجعل من تناول الطعام تجربة ممتعة تشتاق إليها.

غرف النوم:

 ألن غرف النوم مساحات خاصة للراحة واالسترخاء واالستجمام، فقد 

ُصممت بدقة متناهية لتعزيز تصميم الوحدات السكنية المستوحاة 

من المنتجعات، مع إتاحة المجال إلجراء التعديالت التي ستضيف لمسة 

شخصية فريدة إلى مختلف الجوانب، كالترتيب ونظام األلوان والديكور.

الحمامات:

 تعمل المرايات ذات التصميم المتميز على إضفاء مزيد من األجواء 

الجذابة والرائعة على الحمامات، بينما توفر لوازم الحمام فائقة الجودة 

التي تتميز بجمالها فضالً عن الراحة التي توفرها للتجديد من أجل اليوم 

التالي. كما تحتوي الحمامات الموجودة في األجنحة على دش رّذاذ 

لالستحمام وأحواض استحمام منفصلة متوفرة في بعض تصميمات 

الشقق.

المزايا
برجين مميزين

٧٧ طابقًا )بارتفاع ٣10 متر(

٢1٧ غرفة وجناحًا فندقيًا

٤٤٣ شقة فندقية

٤٧٨ شقة سكنية

مسبح انفينيتي على السطح في الطابق ٧٧

الوصول المباشر إلى الشاطئ

الخدمات
خدمة كونسيرج متخصصة وذات خبرة

خدمات دعم األعمال

طلب الطعام للغرف على مدار ٢٤ ساعة

مركز لياقة بدنية متوفر على مدار ٢٤ ساعة

حمام سباحة في الهواء الطلق

مناطق لالسترخاء

إنترنت السلكي مجاني عالي السرعة

 الصور لألغراض التوضيحية فقط
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مكتبة ذي أكاديميمركز اللياقة البدنيةذي سبا في العنوان جميرا منتجع وسباالونچذي رستورانت في العنوان  جميرا منتجع وسبا

المطاعم والردهات

ذي رستورانت في منتجع شاطئ العنوان:

 يقدم مطعم ذي رستورانت الفريد والحائز على جوائز، في منتجع 

شاطئ العنوان، مفاهيم شهية للمأكوالت العالمية ضمن أجواء تعكس 

الدفء والترحاب على مدار اليوم وكأنكم في منزلكم. وقد ُصمم 

هذا المطعم المتميز على غرار الشقق الفاخرة والذي يضم مجموعة 

من مساحات تناول الطعام المشتركة والخاصة المترابطة، مثل غرفة 

المعيشة وغرفة تناول الطعام والمكتبة.

لى براسيل:

 دللوا أنفسكم ضمن أجواء تعكس مفهوم »جوي دي فيفر« مع مزيج 

مدهش من الفنون والموسيقى، باإلضافة إلى المأكوالت األمريكية 

الجنوبية والشرق أوسطية في مطعم لي براسيل، حيث يمكنكم 

االستمتاع بالوجبات الخفيفة والحلويات والمشروبات والفواكه النادرة 

اللبنانية منها والبرازيلية مع العائلة واألصدقاء ضمن مجموعة مختارة 

من المساحات النابضة بالحيوية والمستوحاة من الطبيعة والتي تشتمل 

على بار عصري وصالة لتناول الطعام وشرفة.

الردهة:

 تتمركز الردهة بالقرب من مدخل البرج، وتشكل دائمًا مالذًا مضيافًا، 

سواء للقاءات غير الرسمية أو غداء عمل أو لمجرد االستمتاع بوجبة 

شهية. يمكنكم االختيار من بين مجموعة مغرية من الوجبات الخفيفة 

والمشروبات بينما تستمتعون باللمسات الجمالية للردهة والمشاهد 

االسترخاء وتجديد الشباب

ُيعد ذي سبا في منتجع شاطئ العنوان وجهة رائدة لتجارب االستجمام 

االستثنائية، حيث يقدم سبقًا جديدًا لتجارب المنتجع الصحي التي 

تمنحكم شعورًا دائمًا وشامالً بالعافية. ويتحقق ذلك من خالل قدرته 

الفائقة على الجمع بين المنتجات الحصرية المستوحاة من الطبيعة 

والتقنيات العصرية. يقدم لكم المعالجون المؤهلون على أعلى 

مستوى رحلة تالئم احتياجاتكم وتطلعاتكم للعافية، بينما تقدم لكم 

مجموعتنا المتنوعة من وسائل الراحة الحصرية، مثل الساونا وغرفة 

البخار والخيم الخارجية، فرصًا إضافية للراحة واالنتعاش.

كما يتوفر أيضًا مركز اللياقة البدنية المجهز بالكامل بمجموعة 

واسعة من األجهزة الحديثة وفريق متخصص من المدربين الشخصيين 

المعتمدين، الذي يفتح أبوابه طوال اليوم وعلى مدار األسبوع للضيوف 

والزائرين والسكان الذين يرغبون بالحفاظ على أسلوب حياة نشط 

ُمصمم ليالئم خططهم وتفضيالتهم.

االجتماعات والفعاليات

يقدم منتجع شاطئ العنوان كل ما يلزمكم دون استثناء إلقامة 

المناسبات التي تستحق أعلى معايير الجودة. يضم مركز ذي أكاديمي  

الذي ُيعد ساحة حصرية للتجمعات المؤسسية واالجتماعية والشخصية 

ومجموعة من مساحات إقامة الفعاليات الراقية، بما في ذلك المكتبة 

والمجلس ومعرض الطهي حيث يمكنكم مشاهدة مواهب الطهاة 

وصانعي المشروبات العالميين مباشرًة من عدة مطاعم أنيقة. وهناك 

أيضًا غرفة خاصة لالجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات السمعية والبصرية 

وتكنولوجيات إقامة المؤتمرات عن ُبعد، وذلك إلقامة االجتماعات السرية. 

وبدءًا من التخطيط وتوفير المأكوالت والمشروبات والديكور وتقديم 

الدعم الفني، هناك فريق مخصص إلقامة الفعاليات متاح دائمًا لتقديم 

الدعم الكامل وضمان أن كل فعالية تتجاوز كل التوقعات.

الساحرة للشاطئ عبر النوافذ الممتدة من األرضية إلى السقف.

ذا بيتش جريل:

 انطلقوا   في   جولة   قصيرة   على   طول   الشاطئ   الخالب   أو   تمتعوا   بالسباحة  

 في   مياهه   النقية   أو   استمتعوا   بأمواجه   وأنتم   تجلسون   على   كرسي  

 التشمس   وتتلذذون   بأشهى   المأكوالت   المشوية   وأجود   المشروبات  

 المنعشة   المميزة   في   بيتش   كافيه   أند   جريل . 

زيتا سفنتي سفن :

 انعموا بسحر اإلطاللة على الشاطئ من قمة ناطحة السحاب في ليفل 

٧٧، حيث يمكنكم االستمتاع باإلطاللة المذهلة على شاطئ جميرا من 

شرفات كبار الشخصيات أو مساحات تناول الطعام الداخلية األنيقة أو 

الشرفة ذات السقف الرائعة أو حوض السباحة الشاسع بينما سيذهلكم 

الطهاة الَمَهرة بأشهى ما يقدمه المطبخ العالمي.

 الصور لألغراض التوضيحية فقط

بيتش كافيه آند جريل
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غرف ضيوف منتجع 
شاطئ العنوان

تعكس غرف وأجنحة الضيوف في منتجع شاطئ العنوان امتياز اإلقامة في واحدة من 

أكثر وجهات االستجمام تفردًا في العالم. وتتوافق اإلطالالت المذهلة على شاطئ 

جميرا مع التجهيزات االستثنائية وغيرها التي ُتقدم تقنية التحكم عن ُبعد والمتوفرة 

في الغرف وغيرها من وسائل الراحة المتطورة في غرف الديلوكس والغرف ذات 

السريرين واألجنحة ذات الغرفة والغرفتي نوم، وكذلك الجناح الرئاسي الواسع.

حمام غرفة الضيوفغرفة الضيوف

 الصور لألغراض التوضيحية فقط



23 22

ردهة المصاعد

الردهة الرئيسية

شاطئ العنوان رزيدنسز

443 شقة فندقية

يظهر جوهر الحياة الفاتنة بإطاللتها الخالبة على الشاطئ عبر كل 

الجوانب والتفاصيل التي تظهر في الـ٤٤٣ شقة مفروشة في شاطئ 

العنوان رزيدنسز، بدءًا من مجموعة األلوان المهدئة لألعصاب ووصوالً إلى 

اللمسات الجمالية المستوحاة من رقة وسحر المياه.

ويكمل كل ذلك على نحو مبهج إمكانية الوصول السلس إلى مجموعة 

ال ُتضاهى من وسائل الراحة المتطورة التي تشمل حوض السباحة الذي 

يقع في المستوى األرضي ومركز اللياقة البدنية الواقع في المستوى 

٧٥، وكذلك المنتجع الصحي وخدمات تقديم الوجبات في الشقة وخدمة 

تنظيف الشقق، التي يمكن الحصول عليها مقابل رسوم.

 شقة فندقية بغرفة نوم واحدة

من ٥٩ إلى 10٧ مترًا مربعًا / ٦٤0 إلى 11٥٥ قدمًا مربعًا

 شقق فندقية بغرفتي نوم

من 110 إلى 1٨٧ مترًا مربعًا / 11٨1 إلى  ٢0٢1 قدمًا مربعًا

 شقق فندقية بثالث غرف نوم

من 1٧٧ إلى 1٨٣ مترًا مربعًا / 1٩0٨ إلى 1٩٧٣ قدمًا مربعًا

 شقق فندقية بأربعة غرف نوم

من ٢٩1 إلى ٣٣٨ مترًا مربعًا / ٣1٢٨ إلى ٣٦٤1 قدمًا مربعًا

 شقق فندقية بخمس غرف نوم

٤٦٦ مترًا مربعًا / ٥01٨ قدمًا مربعًا

 الصور لألغراض التوضيحية فقط
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الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

مطبخ

غسالة

S1A شقة فندقية بغرفة نوم واحدة - نوع 
الطوابق: ١٨ حتى 4١، و43 حتى ٧٢

شرفة

غرفة النوم
غرفة المعيشة

غرفة الطعام

حمام

حمام

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

٦1٤  ٥٧ مساحة الجناح 

٨٦  ٨ مساحة الشرفة 

٧00  ٦٥ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. 

غسالة
صحون

شقة فندقية بغرفة نوم واحدة

تتوفر الشقق المفروشة ذات غرفة النوم الواحدة ضمن 

مجموعة من خمس تصميمات مخططة جيدًا، وهي شقق 

فندقية أنيقة ستثير إعجاب ساكنيها من حيث الشكل 

والراحة. تضم كل منها غرفة نوم بحمام خاص، كما تشتمل 

على غرفة معيشة ذات منطقة مخصصة لتناول الطعام 

ومطبخ مفتوح وحمامًا صغيرًا باإلضافة إلى شرفة قد تتوفر 

في بعض التصميمات.

تتواجد ثالثة من الشقق المفروشة ذات غرفة النوم الواحدة 

في المستويات العليا في المبنى. وتتميز هذه الشقق 

بشرفاتها الرحبة بشكل خاص والتي تمكن من خاللها 

مشاهدة أفضل المناظر الخالبة لمدينة دبي ومرسى دبي.

المزايا

من ٥٩ إلى 10٧ مترًا مربعًا / ٦٤0 إلى 11٥٥ قدمًا مربعًا

٢01 شقة فندقية بغرفة نوم واحدة

الحد األقصى لإلشغال: شخصان بالغان وطفل واحد أقل من 1٢ 

عامًا

إطاللة على البحر: األنواع S1D ، S1G )إطاللة جزئية على البحر(

S1F ، S1C ، S1A إطاللة على المرسى / المدينة: أنواع

حمام خاص بكل غرفة نوم

شقق مفروشة ومجهزة بنظام إدارة غرفة الضيوف، لوحات 

مفاتيح للتحكم باإلضاءة باللمس، تجهيزات الحمامات ذات 

عالمات تجارية مرموقة

مطبخ مفتوح مجهز بالكامل

توفر موقف سيارة واحد لكل شقة

غرفة النوم

غرفة الطعام

 الصور لألغراض التوضيحية فقط
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حمام

شرفة

غرفة النوم

حمام

غرفة الطعام
مطبخ

غرفة المعيشة

غسالة

ثالجة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

S1D شقة فندقية بغرفة نوم واحدة - نوع 
الطوابق: 1٨ حتى ٤1، و٤٣ حتى ٦٢

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

٧00 - ٦٨٩  ٦٤ - ٦٥ مساحة الجناح 

٧٥  ٧ مساحة الشرفة 

    ٧٦٤-٧٧٥  ٧-٧٢1 المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. 

غرفة النوم

غرفة الطعام

غرفة المعيشة

مطبخ

حمام

حمام

غسالةغسالة
صحون

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

S1C شقة فندقية بغرفة نوم واحدة - نوع 
الطوابق: 1٨ حتى ٤1، و٤٣ حتى ٦٢

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

٦٣٥  ٥٩ مساحة الجناح 

٦٣٥  ٥٩ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. 

ثالجة
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شرفة

غرفة النوم

حمام 

 دش
استحمام

حمام

غرفة الطعام

مطبخ

غرفة المعيشة

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

S1G شقة فندقية بغرفة نوم واحدة - نوع 
الطوابق: ٦٨ حتى ٧٢

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

٩٨0  ٩1 مساحة الجناح 

1٧٢  1٦ مساحة الشرفة 

11٥٢  10٧ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. 

غسالة
صحون

ثالجة

غرفة النوم

غرفة المعيشة

حمام

حمام

غرفة الطعام

مطبخ

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

S1F شقة فندقية بغرفة نوم واحدة - نوع 
الطوابق: 1٨ حتى ٤1، و٤٣ حتى ٧٢

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

٨0٧٣ - ٧1  ٦٨ - ٧٥ مساحة الجناح 

٧٥  ٧ مساحة الشرفة 

٨ - ٨٨٢0٦  ٧٥ - ٨٢ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع.

غسالة
صحون

ثالجة

شرفة
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غرفة النوم

غرفة النوم

حمام

غرفة الخادمة

م
ما

ح

حمام

مطبخ

غرفة المعيشة

غرفة الطعام

شرفة

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

S2A شقة فندقية بغرفتي نوم - نوع 
الطابق: ٦٣

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

1٧٥٤  1٦٣ مساحة الجناح 

٢٢٦  ٢1 مساحة الشرفة 

1٩٨0  1٨٤ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. 

غسالة
صحون ثالجة

شقة فندقية بغرفتي نوم

بدءًا من تصميماتها الداخلية المنمقة ووصوالً إلى اإلطالالت 

البانورامية التي توفرها، تقدم الشقق الفندقية بغرفتي نوم 

تجربة آسرة ورائعة. تّم تصميم مساحات هذه الشقق بذكاء 

ضمن سبع تصميمات مختلفة، وتضم منطقة واسعة لتناول 

الطعام وكذلك غرفة للخادمة ملحق بها حمام باإلضافة إلى 

شرفة إضافية في بعض التصميمات.

وتتميز التصميمات المتواجدة في المستويات العليا 

برحابتها االستثنائية وتجهيزاتها الفريدة وشرفاتها الفسيحة 

بشكل خاص التي تمكنها من استيعاب منطقة لتناول 

الطعام.

المزايا

من 110 إلى 1٨٧ مترًا مربعًا / 11٨٤ إلى ٢01٢ قدمًا مربعًا

1٣0 شقة فندقية بغرفتي نوم

الحد األقصى لإلشغال: أربعة أشخاص بالغين وطفل واحد أقل 

من 1٢ عامًا أو ثالثة أشخاص بالغين وطفالن أقل من 1٢ عامًا

S2A ، S2C ، S2D ، S2E إطاللة على البحر: أنواع

S2J ، S2K ، S2L إطاللة على المرسى / المدينة: أنواع

حمام خاص بكل غرفة نوم

شقق مفروشة ومجهزة بنظام إدارة غرفة الضيوف، لوحات 

مفاتيح للتحكم باإلضاءة باللمس، تجهيزات الحمامات ذات 

عالمات تجارية مرموقة، ومطبخ مفتوح مجهز بالكامل

توفر موقف سيارة واحد لكل شقة

غرفة النوم

الحمام

 الصور لألغراض التوضيحية فقط الصور لألغراض التوضيحية فقط
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غرفة النوم

شرفة

حمام

حمام

حمام

غرفة النوم

غرفة المعيشة

غرفة الطعام

مطبخ

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

S2C شقة فندقية بغرفتي نوم - نوع 
الطوابق: 1٨ حتى ٤1، و٤٣ حتى ٧٢

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

10٧٦ - 10٦٦  100 - ٩٩ مساحة الجناح 

10٧  10 مساحة الشرفة 

11٨٣ - 11٧٣  110 - 10٩ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. 

غسالة
صحون

ثالجة

غرفة النوم

غرفة النوم

حمام

غرفة الخادمة

حمام
حمام

مطبخ

غرفة المعيشة

غرفة الطعام

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

S2D شقة فندقية بغرفتي نوم - نوع 
الطوابق: ٦٤ حتى ٦٧

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

1٧٧٦  1٦٥ مساحة الجناح 

٢٣٦  ٢٢ مساحة الشرفة 

٢01٢  1٨٧ المساحة اإلجمالية 

غسالة

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. 

شرفة

شرفة

غسالة
صحون ثالجة
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غرفة النوم

غرفة النوم

حمام

حمام

حمام

مطبخ

غرفة المعيشة

غرفة الطعام

شرفة

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

S2E شقة فندقية بغرفتي نوم - نوع 
الطوابق: 1٨ حتى ٤1، و٤٣ حتى ٦٧

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

1٣٣٤ - 1٣٢٤  1٢٤ - 1٢٣ مساحة الجناح 

1٨٣ - 1٧٢  1٧ - 1٦ مساحة الشرفة 

1٥1٧ - 1٤٩٦  1٤1 - 1٣٩ المساحة اإلجمالية 

غسالة
صحون ثالجة

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. 

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

S2J شقة فندقية بغرفتي نوم - نوع 
الطوابق: ٦٤ حتى ٦٧

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

1٥0٧  1٤0 مساحة الجناح 

٢٧٩  ٢٦ مساحة الشرفة 

1٧٨٦  1٦٦ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. 

ش

Bedroom Living room

Balcony

Dining room

Bedroom

Bathroom

Bathroom
WC

Kitchen

FridgeDW

Maid’s room

WM
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الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

S2K شقة فندقية بغرفتي نوم - نوع 
الطوابق: ٦٤ حتى ٧٢

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

1٥0٧  1٤0 مساحة الجناح 

٢٧٩  ٢٦ مساحة الشرفة 

1٧٨٦  1٦٦ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. 

غرفة النوم

شرفة

حمامحمام

حمام

غرفة النوم

غرفة المعيشة
غرفة الطعام

مطبخ

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

S2L شقة فندقية بغرفتي نوم - نوع 
الطوابق: ٦٤ حتى ٧٢

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

1٤٣٢  1٣٣ مساحة الجناح 

٧٥  ٧ مساحة الشرفة 

1٥0٧  1٤0 المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. 

غسالة
صحون

ثالجة

BedroomLiving room

Balcony

Dining room

Bedroom

Bathroom

Bathroom

WC

Kitchen

Fridge DW

Maid’s room

WM



39 38

شقة فندقية بثالث غرف نوم

تتوفر الشقق الفندقية ذات الثالث غرف نوم ضمن مجموعة 

من تصميمين يستغالن بشكل مبتكر األفكار التصميمية 

المعاصرة إلبراز المظهر الجمالي والشعور بالرحابة في كل 

غرفة. ويحتوي كل من التصميمين على شرفتين وغرفة 

للخادمة بحمام.

المزايا

من 1٧٧ إلى 1٨٣ مترًا مربعًا / 1٩0٥ إلى 1٩٧0 قدمًا مربعًا

٩٨ شقة فندقية بثالث غرف نوم

الحد األقصى لإلشغال: ستة أشخاص بالغين وطفل واحد أقل 

من 1٢ عامًا أو خمسة أشخاص بالغين وطفالن  أقل من 1٢ عامًا

 S3A إطاللة على البحر والمرسى / المدينة: النوع

S3B إطاللة على البحر: النوع

حمام خاص بكل غرفة نوم

شقق مفروشة ومجهزة بنظام إدارة غرفة الضيوف، لوحات 

مفاتيح للتحكم باإلضاءة باللمس، تجهيزات الحمامات ذات 

عالمات تجارية مرموقة، ومطبخ مفتوح مجهز بالكامل

يتوفر موقفين لسيارتين  لكل شقة

غرفة النوم

الحمام

غرفة النوم

غرفة النوم

غرفة النوم

شرفة

شرفة

حمام 

حمام

حمام

حمام

مطبخ

غرفة المعيشة

غرفة الطعام

غرفة الخادمة
غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

S3A شقة فندقية بثالث غرف نوم - نوع 
الطوابق: 1٨ حتى ٤1، و٤٣ حتى ٧٢

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

1٧٥٤ - 1٧٤٤  1٦٣ - 1٦٢ مساحة الجناح 

1٥1  1٤ مساحة الشرفة 

1٩0٥ - 1٨٩٥  1٧٧ - 1٧٦ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. 

ثالجة

 الصور لألغراض التوضيحية فقط
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غرفة النوم

غرفة النوم

غرفة النوم

شرفة

حمام

حمام

حمام

حمام

غرفة الخادمة مطبخ

غرفة 
المعيشة 

وغرفة 
الطعام

شرفة

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

S3B شقة فندقية بثالث غرف نوم - نوع 
الطوابق: 1٨ حتى ٤1، و٤٣ حتى ٦٢

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

1٧٩٨ - 1٧٨٧  1٦٧ - 1٦٦ مساحة الجناح 

1٨٣ - 1٧٢  1٧ - 1٦ مساحة الشرفة 

1٩٨1 - 1٩٥٩  1٨٤ - 1٨٢ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. 

ثالجة

 الصور لألغراض التوضيحية فقط
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غرفة النوم

غرفة النوم

غرفة النوم
غرفة النوم

شرفة

حمامحمام حمام

حمام

مطبخ

حمام حمام

 غرفة المعيشة
وغرفة الطعام

غرفة 
الخادمة

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

S4B شقة فندقية بأربع غرف نوم - نوع 
الطوابق: ٦٤ حتى ٦٧

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

٢٧٥٦  ٢٥٦ مساحة الجناح 

٨٩٣  ٨٣ مساحة الشرفة 

٣٦٤٩  ٣٣٩ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. 

جة
ثال

شقة فندقية بأربع غرف نوم

ُصممت الشقق الفندقية ذات األربع غرف نوم في شاطئ 

العنوان رزيدنسز ببراعة بحيث تستخدم مساحاتها الهائلة 

بشكل متميز ضمن المناطق الخاصة والمشتركة. يتوفر 

منها تصميمان يتواجدان في المستويات العليا من المبنى، 

من المستوى ٦٤ إلى المستوى ٧٢، وال يتوفر من كل منها 

سوى وحدات قليلة.

وتتميز شرفة الشقة ذات المساحة األكبر بفخامتها الشديدة، 

مع مناطق جلوس واسعة. كما يشمل هذا التصميم 

االستثنائي أيضًا خزانة مالبس كبيرة في غرفة النوم 

الرئيسية.

المزايا

من ٢٩1 إلى ٣٣٨ مترًا مربعًا / ٣1٣٢ إلى ٣٦٣٨ قدمًا مربعًا

تسع شقق فندقية من أربع غرف نوم

الحد األقصى لإلشغال: ثمانية أشخاص بالغين وطفل واحد أقل 

من 1٢ عامًا أو سبعة أشخاص بالغين وطفالن أقل من 1٢ عامًا

 S4C ، )من الطوابق ٦٤ إلى ٦٧( S4B إطاللة على البحر: النوع

)من الطوابق ٦٨ إلى ٧٢(

حمام خاص بكل غرفة نوم

شقق مفروشة ومجهزة بنظام إدارة غرفة الضيوف، لوحات 

مفاتيح للتحكم باإلضاءة باللمس، تجهيزات الحمامات ذات 

عالمات تجارية مرموقة، ومطبخ مفتوح مجهز بالكامل

يتوفر موقفين لسيارتين  لكل شقة

غرفة النوم

الحمام

 الصور لألغراض التوضيحية فقط
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غرفة النوم

غرفة النوم

غرفة النوم
غرفة النوم

شرفة

شرفة
شرفة

حمام
حمام

حمام

حمام

مطبخ

غرفة المعيشة 
وغرفة الطعام

غرفة الخادمة
حمام

حمام
غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

S4C شقة فندقية بأربع غرف نوم - نوع 
الطوابق: ٦٨ حتى ٧٢

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

٢٧٨٨  ٢٥٩ مساحة الجناح 

٣٤٤  ٣٢ مساحة الشرفة 

٣1٣٢  ٢٩1 المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. 

جة
ثال

 الصور لألغراض التوضيحية فقط
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شقة فندقية بخمس غرف نوم

ُتعد الشقق الفندقية ذات الخمس غرف نوم أكبر وحدات 

شاطئ العنوان رزيدنسز، وتقع بشكل حصري في 

المستويات ٦٨ إلى ٧٢. تتواجد هذه الشقق التي ال مثيل 

لها بشكل فريد في مركز الجسر الذي يربط بين البرجين، 

وتغطي المستوى بالكامل طوليًا، مما يضمن للمقيمين 

بها إطالالت شاملة على الشاطئ وأنحاء المدينة المحيطة 

من الشرفة الموجودة بأحد الجانبين والتراس الموجود 

بالجانب اآلخر.

تتجلى رحابة مساحاتها عبر غرف نومها الخمسة المفروشة 

بشكل فاخر وغرفتي المعيشة المذهلتين وكذلك الممر 

الواسع الذي يقسم الوحدة إلى نصفين من المدخل الرئيسي 

مباشرًة. كما تضم هذه الشقق المتميزة مطبخًا واسعًا 

يطل على أكبر غرفة معيشة من أحد جانبيه وغرفة للخادمة 

بحمام باإلضافة إلى مكتب خاص.

المزايا

٤٦٦ مترًا مربعًا / ٥01٦ قدمًا مربعًا

خمس شقق فندقية ذات خمس غرف نوم

الحد األقصى لإلشغال: عشرة أشخاص بالغين وطفل واحد أقل 

من 1٢ عامًا أو تسعة أشخاص بالغين وطفالن أقل من 1٢ عامًا

إطاللة على البحر والمرسى / المدينة: النوع S5B )من الطوابق 

٦٨ إلى ٧٢(

حمام خاص بكل غرفة نوم

شقق مفروشة ومجهزة بنظام إدارة غرفة الضيوف، لوحات 

مفاتيح للتحكم باإلضاءة باللمس، تجهيزات الحمامات ذات 

عالمات تجارية مرموقة، ومطبخ مفتوح مجهز بالكامل

يتوفر موقفين لسيارتين  لكل شقة

غرفة المعيشة

الحمام

غرفة النوم غرفة النوم

غرفة النوم

غرفة النوم
غرفة النوم

م
ما

ح

حمام

تراس

تراس

مكتب

مطبخ

غرفة المعيشة وغرفة الطعام

غرفة المعيشة

حمام

حمام

حمام

حمام

حمام

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

S5B شقة فندقية بخمس غرف نوم - نوع 
الطوابق: ٦٨ حتى ٧٢

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

٣٩٥0  ٣٦٧ مساحة الجناح 

10٦٦  ٩٩ مساحة الشرفة 

٥01٦  ٤٦٦ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. 

ثالجة

 الصور لألغراض التوضيحية فقط
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ردهة المصاعد

الردهة الرئيسية

رزيدنسز الشاطئ من العناون

4٧٨ شقة سكنية

لعشاق الفخامة الذين يرغبون في وحدة سكنية تطل على الشاطئ 

وتجمع بين الجمال الطبيعي الخالب والفخامة العصرية، يقدم رزيدنسز 

الشاطئ من العنوان، بإدارة العنوان للفنادق والمنتجعات، مجموعة 

استثنائية مؤلفة من ٤٧٨ وحدة سكنية. دللوا أنفسكم ضمن أجواء 

تعبق بطراز ”ال دولشيه فيتا” مع المساحات الداخلية االستثنائية التي 

تعكس روعة المدينة المحيطة وتتيح الوصول السلس إلى مجموعة 

فريدة من وسائل الراحة، بما في ذلك الوصول المباشر إلى الشاطئ 

وحوض السباحة الذي يقع في المنصة L1 وصالة ألعاب رياضية عصرية 

L1 تتواجد أيضًا في المنصة

 شقة سكنية بغرفة نوم واحدة

من ٥٩ إلى ٨0 مترًا مربعًا / ٦٣٥ إلى ٨٦1 قدمًا مربعًا

 شقق سكنية بغرفتي نوم

من 10٧ إلى 1٨٤ مترًا مربعًا / 11٥1 إلى  1٩٨1 قدمًا مربعًا

 شقق سكنية بثالث غرف نوم

من 1٧٦ إلى ٢٥٦ مترًا مربعًا / 1٨٩٤ إلى ٢٧٥٥ قدمًا مربعًا

 شقة سكنية بأربعة غرف نوم

٢٤1 مترًا مربعًا / ٢٥٩٤ قدمًا مربعًا

 شقة سكنية بخمس غرف نوم

٣٩٩ مترًا مربعًا / ٤٢٩٥ قدمًا مربعًا

 الصور لألغراض التوضيحية فقط
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شقة سكنية بغرفة نوم واحدة

توفر الشقق السكنية بغرفة نوم واحدة في رزيدنسز 

الشاطئ من العنوان، التي يتم إدارتها من قبل العنوان 

للفنادق والمنتجعات، منظورًا جديدًا للحياة العصرية مع 

إطالالتها المميزة على الشاطئ، وذلك ألسرة مؤلفة من 

فردين بالغين وطفل ضمن ستة تصميمات مبتكرة. ويحتوي 

كل تصميم على غرفة نوم رحبة بحمام وغرفة معيشة 

أنيقة وحمام صغير ومطبخ مفتوح. كما تحتوي بعض 

التصميمات على شرفة أيضًا.

المزايا

من ٥٩ إلى ٨0 مترًا مربعًا / ٦٣٥ إلى ٨٦1 قدمًا مربعًا

1٥٢ شقة سكنية بغرفة نوم واحدة

الحد األقصى لإلشغال: شخصان بالغان وطفل واحد أقل من 1٢ 

عامًا

إطاللة على البحر )جزئية( والمدينة: النوع R1D )الطوابق من 1٣ 

إلى 1٦ ومن 1٨ إلى ٤1(

  R1D ,R1C, R1B, R1A إطاللة على المرسى / المدينة: األنواع

R1E ، )1الطوابق من ٣ إلى ٨ ، من 11 إلى ٢(

حمام خاص بكل غرفة نوم

خزائن مدمجة في الحائط في كل غرفة نوم

تتوفر خزائن المطبخ مع أسطح كاملة لعمل المطبخ، حوض 

الجلي وحنفية

يتوفر موقف سيارة واحد لكل شقة

غرفة المعيشة

الحمام

مطبخ

غرفة النوم

شرفة

حمام

حمام

غرفة المعيشة 
وغرفة الطعام

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

R1A شقة سكنية بغرفة نوم واحدة - نوع 
الطوابق: ٣ حتى 1٦، و1٨ حتى ٤1

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

٦1٤  ٥٧ مساحة الجناح 

٨٦  ٨ مساحة الشرفة 

٧00  ٦٥ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. ٦. تباع الشقق السكنية على 

أنها شقق غير مفروشة ، بدون أثاث أو سلع، إلخ.

 الصور لألغراض التوضيحية فقط
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مطبخ 

غرفة النوم

شرفة

حمام

حمام

غرفة المعيشة 
وغرفة الطعام

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

R1B شقة سكنية بغرفة نوم واحدة - نوع 
الطوابق: ٣ حتى 1٦، 1٨ حتى ٤1

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

٧٧٥  ٧٢ مساحة الجناح 

٨٦  ٨ مساحة الشرفة 

٨٦1  ٨0 المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. ٦. تباع الشقق السكنية على 

أنها شقق غير مفروشة ، بدون أثاث أو سلع، إلخ.

مطبخ

غرفة النوم

حمام
حمام

غرفة المعيشة 
وغرفة الطعام

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

R1C شقة سكنية بغرفة نوم واحدة - نوع 
الطوابق: ٣ حتى 1٦، 1٨ حتى ٤1

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

٦٣٥  ٥٩ مساحة الجناح 

٦٣٥  ٥٩ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. ٦. تباع الشقق السكنية على 

أنها شقق غير مفروشة ، بدون أثاث أو سلع، إلخ.
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شرفة

غرفة النوم

حمام

مطبخ

حمام

غرفة المعيشة 
وغرفة الطعام

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

R1D شقة سكنية بغرفة نوم واحدة - نوع 
الطوابق: 1٣ حتى 1٦، و1٨ حتى ٤1

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

٧00 - ٦٦٧  ٦٢ - ٦٥ مساحة الجناح 

٦٥  ٦ مساحة الشرفة 

٧٣٢ - ٧٦٥  ٧1 - ٦٨ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. ٦. تباع الشقق السكنية على 

أنها شقق غير مفروشة ، بدون أثاث أو سلع، إلخ.

شرفة

غرفة النوم

حمام

مطبخ

غرفة المعيشة 
وغرفة الطعام

حمام

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

R1D شقة سكنية بغرفة نوم واحدة - نوع 
الطوابق: ٣ حتى ٨، و11 حتى 1٢

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

٦٧٢ - ٦٩٥  ٦٢ - ٦٥ مساحة الجناح 

٦٨  ٦ مساحة الشرفة 

٧٣٢ - ٧٦٥  ٧1 - ٦٨ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. ٦. تباع الشقق السكنية على 

أنها شقق غير مفروشة ، بدون أثاث أو سلع، إلخ.



57 56

شرفة

غرفة النوم

حمام

غرفة المعيشة 
وغرفة الطعام

مطبخ

حمام

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

R1E شقة سكنية بغرفة نوم واحدة - نوع 
الطوابق: ٩ حتى 10

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

٧٤٣  ٦٩ مساحة الجناح 

٦٥  ٦ مساحة الشرفة 

٨0٨  ٧٥ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. ٦. تباع الشقق السكنية على 

أنها شقق غير مفروشة ، بدون أثاث أو سلع، إلخ.

 الصور لألغراض التوضيحية فقط
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شقة سكنية بغرفتي نوم

مع مجموعة متميزة من التصاميم الفريدة، يمكن لألسر 

التي يصل عدد أفرادها إلى أربعة أشخاص بالغين أو فردين 

بالغين وطفلين االختيار من بين سبع شقق بتصميمات 

مختلفة تحتوي على غرفتي نوم وتوفر لقاطنيها مزيجًا 

من المزايا ووسائل الراحة في رزيدنسز الشاطئ من العنوان، 

الذي يتم إدارته من قبل العنوان للفنادق والمنتجعات.

يتميز كل تصميم بغرفتي نوم واسعتين وحمام خاص 

لكل منهما وغرفة معيشة رحبة ومنطقة لتناول الطعام 

وحمام صغير، كما تضم بعض التصميمات المزيد 

من المزايا مثل مساحات أكبر لغرف النوم والمناطق 

المشتركة.

المزايا

من 10٧ إلى 1٨٤ مترًا مربعًا / 11٥1 إلى  1٩٨1 قدمًا مربعًا

٢01 شقة سكنية بغرفتي نوم

الحد األقصى لإلشغال: أربعة أشخاص بالغين وطفل واحد أقل 

من 1٢ عامًا أو ثالثة أشخاص بالغين وطفالن أقل من 1٢ عامًا

R2C, R2D, R2E ، )الطوابق ٦٣( R2A إطاللة على البحر: النوع

إطاللة على البحر )جزئية(: أنواع R2A )الطوابق ٣ إلى ٨ ، 11 إلى 

R2G ، )1٢

R2F, R2H إطاللة على المرسى / المدينة: أنواع

حمام خاص بكل غرفة نوم

خزائن مدمجة في الحائط في كل غرفة نوم

تتوفر خزائن المطبخ مع أسطح كاملة لعمل المطبخ، حوض 

الجلي وحنفية

يتوفر موقف سيارة واحد لكل شقة

غرفة المعيشة

غرفة النوم

غرفة المعيشة

شرفة

شرفة

غرفة النوم

غرفة النوم

مطبخ

حمام

حمام

غرفة الخادمة
حمام

غرفة الطعام

حمام

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

R2A شقة سكنية بغرفتي نوم - نوع 
الطوابق: ٣ حتى ٨، و11 حتى 1٢ و٦٣

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

1٧٥٥ - 1٧٢٢  1٦٣ - 1٦0 مساحة الجناح 

٢ - ٢٢٦0٥  ٢1 - 1٩ مساحة الشرفة 

1٩٨1 - 1٩٢٧  1٨٤ - 1٧٩ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. ٦. تباع الشقق السكنية على 

أنها شقق غير مفروشة ، بدون أثاث أو سلع، إلخ.

 الصور لألغراض التوضيحية فقط
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حمام حمام

غرفة الخادمة

حمام
حمام

مطبخ

غرفة النوم
غرفة النوم

شرفة

شرفة

غرفة 
المعيشة 

وغرفة 
الطعام

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

R2D شقة سكنية بغرفتي نوم - نوع 
الطوابق: ٩ حتى 10

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

1٧٤٤  1٦٢ مساحة الجناح 

٢٤٧  ٢٣ مساحة الشرفة 

1٩٩1  1٨٥ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. ٦. تباع الشقق السكنية على 

أنها شقق غير مفروشة ، بدون أثاث أو سلع، إلخ.

مطبخ

حمام

شرفة

حمام

حمام

غرفة النوم

غرفة النوم

غرفة المعيشة 
وغرفة الطعام

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

R2C شقة سكنية بغرفتي نوم - نوع 
الطوابق: ٣ حتى 1٦، 1٨ حتى ٤1، و٤٣ حتى ٧٢

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

10٧٦ - 10٦٦  100 - ٩٩ مساحة الجناح 

 10٨  10 مساحة الشرفة 

11٨٤ - 11٧٤  110 - 10٩ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. ٦. تباع الشقق السكنية على 

أنها شقق غير مفروشة ، بدون أثاث أو سلع، إلخ.
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حمام

حمام

مطبخ

غرفة النوم

غرفة النوم

حمام

شرفة

غرفة المعيشة 
وغرفة الطعام

غسالة  

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

R2F شقة سكنية بغرفتي نوم - نوع 
الطوابق: ٤٣ حتى ٧٢

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

10٨٧ - 10٧٦  101 - 100 مساحة الجناح 

٧٥  ٧ مساحة الشرفة 

11٦٢ - 11٥1  10٨ - 10٧ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. ٦. تباع الشقق السكنية على 

أنها شقق غير مفروشة ، بدون أثاث أو سلع، إلخ.

حمام

مطبخ

غرفة النوم

غرفة النوم

غرفة المعيشة

غرفة الطعام

شرفة

حمام

حمام

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

R2E شقة سكنية بغرفتي نوم - نوع 
الطوابق: ٣ حتى 1٦، 1٨ حتى ٤1، و٤٣ حتى ٦٧

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

1٣٣٥ - 1٣٢٤  1٢٤ - 1٢٣ مساحة الجناح 

1٧٢  1٦ مساحة الشرفة 

1٥0٧ - 1٤٩٦  1٤0 - 1٣٩ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. ٦. تباع الشقق السكنية على 

أنها شقق غير مفروشة ، بدون أثاث أو سلع، إلخ.
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حمام

حمام

حمام

مطبخ

غرفة النوم

غرفة النوم

غرفة المعيشة 
وغرفة الطعام

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

R2H شقة سكنية بغرفتي نوم - نوع 
الطوابق: ٦٤ حتى ٧٢

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

1٢1٦  11٣ مساحة الجناح 

1٢1٦  11٣ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. ٦. تباع الشقق السكنية على 

أنها شقق غير مفروشة ، بدون أثاث أو سلع، إلخ.

حمام

حمام

غرفة النوم

غرفة النوم

مطبخ

غرفة المعيشة 
وغرفة الطعام

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

R2G شقة سكنية بغرفتي نوم - نوع 
الطوابق: ٤٣ حتى ٦٢

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

11٦٣ - 11٥٢  10٨ - 10٧ مساحة الجناح 

11٦٣ - 11٥٢  10٨ - 10٧ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. ٦. تباع الشقق السكنية على 

أنها شقق غير مفروشة ، بدون أثاث أو سلع، إلخ.
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شقة سكنية بثالث غرف نوم

يوفر كل من التصميمات الثالثة للشقق السكنية ذات الثالث 

غرف نوم مزايا مختلفة تضمن مستوى معيشي متميز 

لألسر التي يصل عدد أفرادها حتى ثمانية أشخاص. كما 

تتميز الشقق ذات الحجم األصغر بروعة التصميم الذي يعزز 

المساحة والخصوصية في كل من الغرف ويرتقي في الوقت 

نفسه بأجواء المرح والحميمية للحياة المشتركة.

يستغل أكبر التصميمات الثالثة )النوع R3C( مساحته 

الفسيحة بوجود ثالث شرفات ومكتب خاص ومطبخ رحب 

للغاية وغرفة معيشة.

المزايا

من 1٧٦ إلى ٢٥٦ مترًا مربعًا / 1٨٩٤ إلى ٢٧٥٥ قدمًا مربعًا

٩0 شقة سكنية بغرفتي نوم

الحد األقصى لإلشغال: ستة أشخاص بالغين وطفل واحد أقل 

من 1٢ عامًا أو خمسة أشخاص بالغين وطفالن أقل من 1٢ عامًا

 R3A إطاللة على البحر والمدينة: األنواع

R3C, R3B إطاللة على المدينة: نوع

حمام خاص بكل غرفة نوم

خزائن مدمجة في الحائط في كل غرفة نوم

تتوفر خزائن المطبخ مع أسطح كاملة لعمل المطبخ، حوض 

الجلي وحنفية

توفر موقفين لسيارتين  لكل شقة

غرفة النوم

غرفة المعيشة

غرفة النوم

غرفة النوم

غرفة النوم

حمام

حمام

حمام

شرفة

شرفة

مطبخ

غرفة الخادمة

غرفة المعيشة

غرفة الطعام

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

R3A شقة سكنية بثالث غرف نوم - نوع 
الطوابق: ٣ حتى 1٦، و 1٨ حتى ٤1

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

1٧٤٤  1٦٢ مساحة الجناح 

1٥1  1٤ مساحة الشرفة 

1٨٩٥  1٧٦ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. ٦. تباع الشقق السكنية على 

أنها شقق غير مفروشة ، بدون أثاث أو سلع، إلخ.

 الصور لألغراض التوضيحية فقط
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غرفة النوم

غرفة النوم

غرفة النوم

شرفة
شرفة

مطبخ
غرفة 

الخادمة

حمام

حمام

حمام
حمام

ة 
ش

عي
م

 ال
فة

غر
م

عا
ط

 ال
فة

غر
و

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

R3B شقة سكنية بثالث غرف نوم - نوع 
الطوابق:1٣ حتى 1٦، 1٨ حتى ٤1، و٤٣ حتى ٦٢

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

1٧٩٨ - 1٧٨٧  1٦٧ - 1٦٦ مساحة الجناح 

1٨٣ - 1٧٢  1٧ - 1٦ مساحة الشرفة 

1٩٨1 - 1٩٥٩  1٨٤ - 1٨٢ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. ٦. تباع الشقق السكنية على 

أنها شقق غير مفروشة ، بدون أثاث أو سلع، إلخ.

شرفة
شرفة

شرفة

غرفة النوم

غرفة النوم

غرفة النوم

حمامحمام

مكتبحمام
حمام

مطبخ

غرفة الخادمة

غرفة المعيشة 
وغرفة الطعام

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

R3C شقة سكنية بثالث غرف نوم - نوع 
الطوابق: ٦٤ حتى ٦٧

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

٢٣٤٧  ٢1٨ مساحة الجناح 

٣٩٨  ٣٧ مساحة الشرفة 

٢٧٤٥  ٢٥٥ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. ٦. تباع الشقق السكنية على 

أنها شقق غير مفروشة ، بدون أثاث أو سلع، إلخ.
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شقة سكنية بأربع غرف نوم

تقع الشقق السكنية ذات األربع غرف نوم عند حافة البرج على 

نحو جذاب، وتستفيد إلى أقصى حد من الهيكل البيضاوي 

الرائع لناطحة السحاب التي تتميز بتصميمها السلس 

وكذلك اإلطالالت الكاملة بزاوية ٣٦0 درجة تقريبًا والمطلة 

على الشاطئ ومعالم مدينة دبي. كما تضم تلك الوحدات 

الواسعة غرفة معيشة منفصلة ومنطقة لتناول الطعام 

تتصل بالمطبخ العصري المفتوح وغرفة الخادمة على 

نحو مريح. وتقع المناطق المشتركة بالقرب من المدخل 

الرئيسي، ويمكن الوصول إليها بمنتهى السهولة من جميع 

غرف النوم.

تتميز الوحدات بنوافذ ممتدة من األرضية إلى السقف 

التى تسمح بدخول وفرة من الضوء الطبيعي في كل من 

المساحات، كما تتمتع كل منها بشرفتين رائعتين تتيح 

الفرصة للخروج واالستمتاع بنسيم الساحل الهادئ ضمن 

بيئة خارجية أنيقة.

المزايا 

٢٤1 مترًا مربعًا / ٢٥٩٤ قدمًا مربعًا

٣0 شقة سكنية بأربع غرف نوم

الحد األقصى لإلشغال: ثمانية أشخاص بالغين وطفل واحد أقل 

من 1٢ عامًا أو سبعة أشخاص بالغين وطفالن أقل من 1٢ عامًا

إطاللة على البحر والمدينة: النوع R4A )الطوابق من ٤٣ إلى 

)٧٢

حمام خاص بكل غرفة نوم

خزائن مدمجة في الحائط في كل غرفة نوم

تتوفر خزائن المطبخ مع أسطح كاملة لعمل المطبخ، حوض 

الجلي وحنفية

يتوفر موقفين لسيارتين  لكل شقة

غرفة المعيشة

الحمام

شرفة

شرفة

غرفة الخادمة

مطبخ

غرفة الطعام

غرفة النوم

غرفة النوم

غرفة النوم

غرفة النوم

حمام

حمام

حمام
حمام

غرفة المعيشة

حمام

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

R4A شقة سكنية بأربع غرف نوم - نوع 
الطوابق: ٤٣ حتى ٧٢

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

٢٤٤٣  ٢٢٧ مساحة الجناح 

1٥1  1٤ مساحة الشرفة 

٢٥٩٤  ٢٤1 المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. ٦. تباع الشقق السكنية على 

أنها شقق غير مفروشة ، بدون أثاث أو سلع، إلخ.

 الصور لألغراض التوضيحية فقط
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شقة سكنية بخمس غرف نوم

تتميز الشقق السكنية ذات الخمس غرف نوم بروعتها من 

حيث المساحة والمظهر، وتحتل مواقعها في الطوابق من 

٦٨ إلى ٧٢ من رزيدنسز الشاطئ من العنوان، الذي يتم إدارته 

من قبل العنوان للفنادق والمنتجعات. تنعكس الجاذبية 

الفريدة لهذه الوحدات الرائعة بشكل كبير عبر سماتها 

الفريدة والعديدة التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر 

وجود أربع شرفات واسعة وغرفتي معيشة وطعام واسعتين، 

وكذلك المطبخ الفسيح الذي يتضمن منطقة مغلقة وأخرى 

مفتوحة تضم جلسة بمقاعد عالية.

المزايا 

٣٩٩ مترًا مربعًا / ٤٢٩٥ قدمًا مربعًا

خمس شقق سكنية بخمس غرف نوم

الحد األقصى لإلشغال: عشرة أشخاص بالغين وطفل واحد أقل 

من 1٢ عامًا أو تسعة أشخاص بالغين وطفالن أقل من 1٢ عامًا

إطاللة على البحر: النوع R5A )المستويات من ٦٨ إلى ٧٢(

حمام خاص بكل غرفة نوم

خزائن مدمجة في الحائط في كل غرفة نوم

تتوفر خزائن المطبخ مع أسطح كاملة لعمل المطبخ، حوض 

الجلي وحنفية

يتوفر موقفين لسيارتين  لكل شقة

غرفة المعيشة

الحمام

غرفة النوم
غرفة النوم

غرفة النوم

غرفة النوم

غرفة النوم

م
ما

حمامح
حمام

حمام

حمام

مطبخ

غرفة المعيشة 
وغرفة الطعام

مة
اد

خ
 ال

فة
غر

شرفة

شرفة

شرفة

شرفة

حمام

غسالة

الشاطئ

المرسى / المدينة

ش

R5A شقة سكنية بخمس غرف نوم - نوع 
الطوابق: ٦٨ حتى ٧٢

المساحة المباعة

قدم مربع متر مربع   

٣٨11  ٣٥٤ مساحة الجناح 

٤٨٤  ٤٥ مساحة الشرفة 

٤٢٩٥  ٣٩٩ المساحة اإلجمالية 

تنويه: 1. جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية. ٢. المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ٣. قد تختلف مساحة الجناح الفعلية عن المنطقة المحددة. 
٤. الرسومات الهندسية ال تتبع مقياسًا معينًا. ٥. يحتفظ المطور بالحق في إجراء مراجعات / تعديالت دون أي مسؤولية من أي نوع. ٦. تباع الشقق السكنية على 

أنها شقق غير مفروشة ، بدون أثاث أو سلع، إلخ.

 الصور لألغراض التوضيحية فقط
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اتصلوا بنا
منتجع شاطئ العنون   

اتصل بنا

addressbeach.ae

https://addressbeach.ae/ar/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7/



