
Hartland
Villas

4 Bedroom
فيالت شوبا 

هارتالند
4 غرف نوم

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City



 توفــر فيالت شــوبا هارتالنــد من خالل العصرية والبســاطة
فــي التصميــم التــي تتمتــع بهــم أكبــر قــدر ممكــن مــن 

المســاحة والحجــم.

ــك الحــر  ــالت التمل ــا يناســبك مــن في ــار م ــك اختي يمكن
بأربــع أو خمــس غــرف نــوم أو سجنتشــر فيــال بســت 
غــرف نــوم، والتــي تتــدرج مســاحاتها مــن 6,259 قــدم 
مربــع إلــى 17,000 قــدم مربــع. وتتخــذ الفيــالت البالــغ 
عددهــا 282 فيــال موقعــً خاصــً ضمــن أســوار المجمــع. 
انتــِق مــا يالئمــك مــن بيــن 18 مخططــً حصريــً متنوعــً 
للفيــالت، حيــث تتميــز كل منهــا بطابعهــا الخــاص. 
ويمكنــك أيضــا انتقــاء تشــطيبات اللماســات األخيــرة 
واألرضيــات مــن ضمــن مجموعــة متنوعــة مــن الخيــارات 
لتضفــي لمســة خاصــة علــى منزلــك. ويعــد كل مخطــط 

 بتوفيــر رحابــة أكثــر مــن مشــاريع الفيــالت االعتياديــة 
في دبي.

الداخــل  بيــن  العالقــة  االرتفــاع  كاملــة  النوافــذ  تعــزز 
الطبيعــة  مــن  بعالــم  ربطــك  خــالل  مــن  والخــارج 
الفريــد  الفيــالت  تصميــم  يســاعد  كمــا  واالخضــرار. 
ــزًا  ــً ممي ــاًء خارجي ــر فن ــى توفي ــرف L عل ــكل ح ــى ش عل

وحــدك.  لــك  ومخصصــً 

التصميــم مــن خــالل  ويتعــزز إشــراك الطبيعــة فــي 
ــة  ــت مظل ــد تح ــي تمت ــراء الت ــق الخض ــوارع والحدائ الش
مــن األشــجار الباســقة، ممــا يجعلهــا مكانــً مثاليــً 
ــل  ــق. تحت ــواء الطل ــتمتاع باله ــة واالس ــي الطبيع لمحب
تحصــى  ال  بمجموعــات  والمليئــة  الســاحرة  المناظــر 

ــر مــن 40% مــن مســاحة  مــن المســاحات الخضــراء أكث
ــة  ــن عناصــر الحداث ــوازن بي المجمــع. ويمنحــك هــذا الت
والطبيعــة وجهــة حصريــة ومركزيــة ترغــب فــي اتخاذهــا 

ــد. ــى األب ــزالً إل من

Ultra contemporary and minimalist in 
their design approach, Hartland Villas 
offer maximum possibilities in size  
and plans.

These freehold villas range from 6,259 sq. 
ft. to up to 17,000 sq. ft. with a selection 
of four bedroom, five bedroom and  
six bedroom Signature Residences plans.  
A total of 282 villas will be spread across 
the gated community. With 18 exclusive 
floor plan variants to choose from, each 
villa will have its own identity. You can 
also select from a series of internal colour 

options and flooring, to subtly customise 
your home. Each floor plan promises  
to offer more living space than the average 
villa development in Dubai. The full 
double height glazing across the inside  
of the unique L-shaped villas maximises 
the inside-out relationship, always 
connecting you with the verdant 
atmosphere and your own completely 
private courtyard space.

The involvement of nature is amplified 
with lush green park areas and streets, 
joining together beneath the canopies  

of mature trees, making it a perfect 
location for those that love nature  
and being outside. Over 40 percent of  
the community is stunningly landscaped  
and filled with countless varieties of 
greenery. This balance between modern 
and natural elements gives you an 
exclusive and central address you  
will want to call your home, forever.

Begin a  
relationship 
with space

اختبر معنى
 الرحابة









مخططات
Plans

الفيالت
Floor



Front Elevation
الواجهة األمامية

4 Bedroom Villas - Villa 4A
 4A 4 غرف نوم - فيال



4 Bedroom Villas - Villa 4A Rear Elevation
4 غرف نوم - فيال 4A الواجهة الخلفية



4 Bedroom Villas - Villa 4A

First FloorGround Floor
الطابق األرضي الطابق األول

 4A 4 غرف نوم - فيال
Saleable Area

المساحة القابلة للبيع 

Sq. ft.
بالقدم المربع

6,851



Front Elevation
الواجهة األمامية

4 Bedroom Villas - Villa 4B
 4B 4 غرف نوم - فيال



Rear Elevation
الواجهة الخلفية

4 Bedroom Villas - Villa 4B
 4B 4 غرف نوم - فيال



4 Bedroom Villas - Villa 4B

First FloorGround Floor
الطابق األرضي الطابق األول

 4B 4 غرف نوم - فيال
Saleable Area

المساحة القابلة للبيع 

Sq. ft.
بالقدم المربع

6,259



Front Elevation
الواجهة األمامية

4 Bedroom Villas - Villa 4F
 4F 4 غرف نوم - فيال



Rear Elevation
الواجهة الخلفية

4 Bedroom Villas - Villa 4F
 4F 4 غرف نوم - فيال



4 Bedroom Villas - Villa 4F
 4F 4 غرف نوم - فيال

First FloorGround Floor
الطابق األرضي الطابق األول

Saleable Area
المساحة القابلة للبيع 

Sq. ft.
بالقدم المربع

6,542



Front Elevation
الواجهة األمامية

4 Bedroom Villas - Villa 4H
 4H 4 غرف نوم - فيال



Rear Elevation
الواجهة الخلفية

4 Bedroom Villas - Villa 4H
 4H 4 غرف نوم - فيال



4 Bedroom Villas - Villa 4H
 4H 4 غرف نوم - فيال

First FloorGround Floor
الطابق األرضي الطابق األول

Saleable Area
المساحة القابلة للبيع 

Sq. ft.
بالقدم المربع

6,393



(+971) 800 999 999
sobhahartland.com

إن الرســوم والصــور واألشــكال البصريــة الفنيــة الــواردة فــي هــذا الكتيــب هــي ألغــراض التوضيــح والتســويق. وفــي حيــن تعــد المعلومــات المقدمــة دقيقــة وموثوقــة عنــد طباعــة هــذا الكتيــب، فــإن المعلومــات 
الــواردة فــي اتفاقيــة البيــع النهائيــة فقــط هــي التــي تتمتــع باألثــر القانونــي. تعريــف المطــور: 966

The artist renderings and visualisations contained in this brochure are provided for illustrative and marketing purposes only. While the information 
provided is believed to be accurate and reliable at the time of printing, only the information contained in a final sale and purchase agreement will have any 
legal effect. Developer ID: 966

Find your place…
انتِق مكانك...

We’re sure you’ve plenty of questions 
to ask us. And we’ve certainly much 
more we’d like to share with you about 
Sobha Hartland. 

Why not start by arranging a meeting 
with one of our experienced sales 
managers? It could be the start of  
a whole new way of living.

نحــن علــى يقيــن بــأن لديــك الكثيــر مــن األســئلة التــي تــود 
طرحهــا. كمــا أن لدينــا الكثيــر لنخبــرك بــه حــول شــوبا 

ــد. هارتالن

لــم ال نبــدأ بترتيــب لقــاء مــع أحــد خبرائنــا مــن مديــري 
المبيعــات؟ يمكــن أن يكــون ذلــك بدايــة طريقــة جديــدة 

للحيــاة.



 شوبا هارتالند
معرض المبيعات: مبنى شوبا سافايير، الخليج التجاري، دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

Sobha Hartland
Sales Gallery: Sobha Sapphire, Business Bay, Dubai, U.A.E.

(+971) 800 999 999  sobhahartland.com



Hartland
Villas

5 Bedroom
فيالت شوبا 

هارتالند
5 غرف نوم

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City



 توفــر فيالت شــوبا هارتالنــد من خالل العصرية والبســاطة
فــي التصميــم التــي تتمتــع بهــم أكبــر قــدر ممكــن مــن 

المســاحة والحجــم.

ــك الحــر  ــالت التمل ــا يناســبك مــن في ــار م ــك اختي يمكن
بأربــع أو خمــس غــرف نــوم أو سجنتشــر فيــال بســت 
غــرف نــوم، والتــي تتــدرج مســاحاتها مــن 6,259 قــدم 
مربــع إلــى 17,000 قــدم مربــع. وتتخــذ الفيــالت البالــغ 
عددهــا 282 فيــال موقعــً خاصــً ضمــن أســوار المجمــع. 
انتــِق مــا يالئمــك مــن بيــن 18 مخططــً حصريــً متنوعــً 
للفيــالت، حيــث تتميــز كل منهــا بطابعهــا الخــاص. 
ويمكنــك أيضــا انتقــاء تشــطيبات اللماســات األخيــرة 
واألرضيــات مــن ضمــن مجموعــة متنوعــة مــن الخيــارات 
لتضفــي لمســة خاصــة علــى منزلــك. ويعــد كل مخطــط 

 بتوفيــر رحابــة أكثــر مــن مشــاريع الفيــالت االعتياديــة 
في دبي.

الداخــل  بيــن  العالقــة  االرتفــاع  كاملــة  النوافــذ  تعــزز 
الطبيعــة  مــن  بعالــم  ربطــك  خــالل  مــن  والخــارج 
الفريــد  الفيــالت  تصميــم  يســاعد  كمــا  واالخضــرار. 
ــزًا  ــً ممي ــاًء خارجي ــر فن ــى توفي ــرف L عل ــكل ح ــى ش عل

وحــدك.  لــك  ومخصصــً 

التصميــم مــن خــالل  ويتعــزز إشــراك الطبيعــة فــي 
ــة  ــت مظل ــد تح ــي تمت ــراء الت ــق الخض ــوارع والحدائ الش
مــن األشــجار الباســقة، ممــا يجعلهــا مكانــً مثاليــً 
ــل  ــق. تحت ــواء الطل ــتمتاع باله ــة واالس ــي الطبيع لمحب
تحصــى  ال  بمجموعــات  والمليئــة  الســاحرة  المناظــر 

ــر مــن 40% مــن مســاحة  مــن المســاحات الخضــراء أكث
ــة  ــن عناصــر الحداث ــوازن بي المجمــع. ويمنحــك هــذا الت
والطبيعــة وجهــة حصريــة ومركزيــة ترغــب فــي اتخاذهــا 

ــد. ــى األب ــزالً إل من

Ultra contemporary and minimalist in 
their design approach, Hartland Villas 
offer maximum possibilities in size  
and plans.

These freehold villas range from 6,259 sq. 
ft. to up to 17,000 sq. ft. with a selection 
of four bedroom, five bedroom and  
six bedroom Signature Residences plans.  
A total of 282 villas will be spread across 
the gated community. With 18 exclusive 
floor plan variants to choose from, each 
villa will have its own identity. You can 
also select from a series of internal colour 

options and flooring, to subtly customise 
your home. Each floor plan promises  
to offer more living space than the average 
villa development in Dubai. The full 
double height glazing across the inside  
of the unique L-shaped villas maximises 
the inside-out relationship, always 
connecting you with the verdant 
atmosphere and your own completely 
private courtyard space.

The involvement of nature is amplified 
with lush green park areas and streets, 
joining together beneath the canopies  

of mature trees, making it a perfect 
location for those that love nature  
and being outside. Over 40 percent of  
the community is stunningly landscaped  
and filled with countless varieties of 
greenery. This balance between modern 
and natural elements gives you an 
exclusive and central address you  
will want to call your home, forever.

Begin a  
relationship 
with space

اختبر معنى
 الرحابة









مخططات
Plans

الفيالت
Floor



Front Elevation
الواجهة األمامية

5 Bedroom Villas - Villa 5A
 5A 5 غرف نوم - فيال



Rear Elevation
الواجهة الخلفية

5 Bedroom Villas - Villa 5A
 5A 5 غرف نوم - فيال



5 Bedroom Villas - Villa 5A

First FloorGround Floor
الطابق األرضي الطابق األول

 5A 5 غرف نوم - فيال
Saleable Area

المساحة القابلة للبيع 

Sq. ft.
بالقدم المربع

8,624



Front Elevation
الواجهة األمامية

5 Bedroom Villas - Villa 5C
 5C 5 غرف نوم - فيال



Rear Elevation
الواجهة الخلفية

5 Bedroom Villas - Villa 5C
 5C 5 غرف نوم - فيال



5 Bedroom Villas - Villa 5C
 5C 5 غرف نوم - فيال

First FloorGround Floor
الطابق األرضي الطابق األول

Saleable Area
المساحة القابلة للبيع 

Sq. ft.
بالقدم المربع

8,415



Front Elevation
الواجهة األمامية

5 Bedroom Villas - Villa 5D
 5D 5 غرف نوم - فيال



Rear Elevation
الواجهة الخلفية

5 Bedroom Villas - Villa 5D
 5D 5 غرف نوم - فيال



5 Bedroom Villas - Villa 5D
 5D 5 غرف نوم - فيال

First FloorGround Floor
الطابق األرضي الطابق األول

Saleable Area
المساحة القابلة للبيع 

Sq. ft.
بالقدم المربع

8,779



Front Elevation
الواجهة األمامية

5 Bedroom Villas - Villa 5E
 5E 5 غرف نوم - فيال



Rear Elevation
الواجهة الخلفية

5 Bedroom Villas - Villa 5E
 5E 5 غرف نوم - فيال



5 Bedroom Villas - Villa 5E
 5E 5 غرف نوم - فيال

First FloorGround Floor
الطابق األرضي الطابق األول

Saleable Area
المساحة القابلة للبيع 

Sq. ft.
بالقدم المربع

9,678



(+971) 800 999 999
sobhahartland.com

إن الرســوم والصــور واألشــكال البصريــة الفنيــة الــواردة فــي هــذا الكتيــب هــي ألغــراض التوضيــح والتســويق. وفــي حيــن تعــد المعلومــات المقدمــة دقيقــة وموثوقــة عنــد طباعــة هــذا الكتيــب، فــإن المعلومــات 
الــواردة فــي اتفاقيــة البيــع النهائيــة فقــط هــي التــي تتمتــع باألثــر القانونــي. تعريــف المطــور: 966

The artist renderings and visualisations contained in this brochure are provided for illustrative and marketing purposes only. While the information 
provided is believed to be accurate and reliable at the time of printing, only the information contained in a final sale and purchase agreement will have any 
legal effect. Developer ID: 966

Find your place…
انتِق مكانك...

We’re sure you’ve plenty of questions 
to ask us. And we’ve certainly much 
more we’d like to share with you about 
Sobha Hartland. 

Why not start by arranging a meeting 
with one of our experienced sales 
managers? It could be the start of  
a whole new way of living.

نحــن علــى يقيــن بــأن لديــك الكثيــر مــن األســئلة التــي تــود 
طرحهــا. كمــا أن لدينــا الكثيــر لنخبــرك بــه حــول شــوبا 

ــد. هارتالن

لــم ال نبــدأ بترتيــب لقــاء مــع أحــد خبرائنــا مــن مديــري 
المبيعــات؟ يمكــن أن يكــون ذلــك بدايــة طريقــة جديــدة 

للحيــاة.



 شوبا هارتالند
معرض المبيعات: مبنى شوبا سافايير، الخليج التجاري، دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

Sobha Hartland
Sales Gallery: Sobha Sapphire, Business Bay, Dubai, U.A.E.

(+971) 800 999 999  sobhahartland.com


