
فياّلت مفروشة متكاملة الخدمات



مزيج من الفن المعماري اإلسباني 
ووسائل الراحة العالمية، اآلن بين يديك. 



فياّلت مفروشة وجاهزة للعيش

من  مميزًا  جزءًا  بوتيك”  غولف  “رويال  فيّلت  مشروع  يحتل 
مع  رفيع  بذوٍق  فيل  كل  تجهيز  تم  للغولف.  جميرا  عقارات 
تناسب  لكي  الداخلية  للمساحات  ومفتوحة  مختلفة  تقسيمات 

احتياجاتك. الرفاهية في انتظارك.  

*إشعار هام: ما لم يرد خلف ذلك أعله، جميع اإلكسسوارات والتشطيبات الداخلية مثل أوراق الحائط، والمصابيح، واألثاث، واألجهزة 
اإللكترونية، واألجهزة المنزلية، والستائر، واألشجار، والمواد المستخدمة في الممرات والتنسيق العام للوحدة، والمسبح/ المسابح، 

وأي عناصر أخرى تم عرضها في هذا الكتيب، أو في شقة/ فيل العرض، أو بين حدود قطعة األرض وجدران الوحدة، ال تمثل جزءًا من 
الوحدة القياسية وتم عرضها لغرض التوضيح فقط.



أرقى مستويات الخدمة

من  متميزة  مجموعة  مع  بوتيك"  غولف  "رويال  فيّلت  تأتي 
الخدمات الفندقية عالية المستوى. لدينا فريق متخصص يعمل 

على مدار الساعة من أجل رعايتك وتلبية رغباتك.



صورة فعلية من فيال العرض

انّضم إلى برنامج التأجير المميز

بوتيك"،  غولف  "رويال  فيّلت  من  فاخرة  فيل  شرائك  عند 
يمكنك االنضمام إلى برنامجنا التأجيري الذي يديره فريق ضيافة 
محترف، ومن ثم الحصول على عائد إيجار جّذاب من فيلتك إذا 

ما قررت تأجيرها.    



مجتمع استثنائي فريد

تعد جميرا غولف إستيتس واحدة من أرقى مجتمعات الغولف 
ملعب  مع  فاخر  تطويري  مشروع  وهي  العالم،  في  السكنية 

غولف مستوحاة من العناصر الطبيعية.

يضم  مسور  مجتمع  بأنه  إستيتس  غولف  جميرا  مجتمع  يتميز 
منازل مصممة بطابع فردي وسط مناظر طبيعية خلبة، ويمزج 

الحياة العصرية األنيقة مع جمال الطبيعة الساحرة.



تجربة ال مثيل لها 

العمارة  إلى  ترمز  التفاصيل  كل  غامرة.  بسعادة  فيلتك  ادُخل 
اإلسبانية التاريخية، بدًءا من بلط التراكوتا إلى الزخارف اآلسرة 

المصبوبة، لتمثل صورة جميلة لفترة زمنية مجيدة.

والجدران  بأناقة،  المبلطة  األسقف  الداخلية  التفاصيل  تشمل 
المزدوجة،  الطويلة  والنوافذ  المقوسة،  واألبواب  الملساء، 
عن  فضًل  البديعة.  الحديدية  واألجزاء  القماشية،  والمظلت 
األشجار والنباتات التي تحيط بها وكذلك ملعب غولف متميز.   



نمط حياة أسطوري

يتميز هذا المجتمع بمضمار غولف مستوحى من حدائق أوروبا 
والنباتات  الخّلبة  الطبيعية  المناظر  وسط  الشمالية،  وأمريكا 
الجمال  واحة من  النهاية  ليرسم في  الصافية،  والمياه  الكثيفة 
الجمال  لتعزيز  بعناية  الغولف  ملعب  ُصمم  لقد  الطبيعي. 
الطبيعي للمناطق المحيطة به، إنه المثال األفضل على اإلطلق 

للعمارة اإلسبانية الكلسيكية.  



حياة الرفاهية

أرقى  على  بوتيك"  غولف  "رويال  فيّلت  من  فيل  كل  تطل 
األحياء المرموقة وتمثل حقًا نمط حياة ملكي.

مركزي  فناء  على  تفتح  التي  الفخمة  المعيشة  غرف  في  تنزه 
على  إطلالت ساحرة  مع  مميز  إفطار  بتناول  واستمتع  جميل، 
ملعب الغولف والحدائق الخضراء المورقة. انغمس فيه قراءة 
كتابك المفضل في أجواء هادئة، ثم تناول عشائك في غرفة 

الطعام الفخمة.

*إشعار هام: ما لم يرد خلف ذلك أعله، جميع اإلكسسوارات والتشطيبات الداخلية مثل أوراق الحائط، والمصابيح، واألثاث، واألجهزة 
اإللكترونية، واألجهزة المنزلية، والستائر، واألشجار، والمواد المستخدمة في الممرات والتنسيق العام للوحدة، والمسبح/ المسابح، 

وأي عناصر أخرى تم عرضها في هذا الكتيب، أو في شقة/ فيل العرض، أو بين حدود قطعة األرض وجدران الوحدة، ال تمثل جزءًا من 
الوحدة القياسية وتم عرضها لغرض التوضيح فقط.



السكون المذهل

تخّيل أنك تستيقظ كل صباح في غرفة النوم األكثر مثالية. افتح 
على  خّلبة  بإطللة  يومك  وابدأ  التراس  إلى  واخرج  األبواب 

ملعب الغولف.

كبيرة،  داخلية  وحمامات  ملبس  بحجرات  النوم  غرف  تتميز 
باإلضافة إلى الصالة، وهي مثالية للستمتاع بأوقاٍت هادئة.

*إشعار هام: ما لم يرد خلف ذلك أعله، جميع اإلكسسوارات والتشطيبات الداخلية مثل أوراق الحائط، والمصابيح، واألثاث، واألجهزة 
اإللكترونية، واألجهزة المنزلية، والستائر، واألشجار، والمواد المستخدمة في الممرات والتنسيق العام للوحدة، والمسبح/ المسابح، 

وأي عناصر أخرى تم عرضها في هذا الكتيب، أو في شقة/ فيل العرض، أو بين حدود قطعة األرض وجدران الوحدة، ال تمثل جزءًا من 
الوحدة القياسية وتم عرضها لغرض التوضيح فقط.
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موقع استراتيجي متمّيز

المدينة  من  بالقرب  الرائع  بموقعه  إستيتس  غولف  جميرا  يمتاز 
الساحرة.

 يقع هذا المجتمع المرموق على بعد دقائق قليلة من معالم المدينة 
ومراكز  ريزورتس،  آند  باركس  دبي  دبي،  مرسى  جميرا،  نخلة  مثل 
المدينة في غضون  إلى قلب  الوصول  يمكنك  الرئيسية.  األعمال 
10 دقائق بالسيارة حيث توجد مجموعة من مراكز التسوق والترفيه. 



A النوع
الطابق األرضي

A النوع
الطابق األول

*إشعار هام: ما لم يرد خلف ذلك أعله، جميع اإلكسسوارات والتشطيبات الداخلية مثل أوراق الحائط، والمصابيح، واألثاث، واألجهزة اإللكترونية، واألجهزة المنزلية، والستائر، واألشجار، والمواد المستخدمة في الممرات والتنسيق العام للوحدة، والمسبح/ المسابح، وأي 
عناصر أخرى تم عرضها في هذا الكتيب، أو في شقة/ فيل العرض، أو بين حدود قطعة األرض وجدران الوحدة، ال تمثل جزءًا من الوحدة القياسية وتم عرضها لغرض التوضيح فقط.

A فيال النوع
يقدم هذا النوع فيّلت من خمس غرف نوم مع ثلث غرف استقبال. تقع هذه الفيّلت على مساحة أرض تبلغ أكثر من 600 متر مربع، وتبلغ مساحتها المبنية أكثر من 480 مترًا مربعًا. 

ُصممت كل فيل بشكل فردي للستفادة بكفاءة من المساحة المتاحة والضوء الطبيعي، في حين تصطف بشكل مثالي بمحاذاة ملعب الغولف.



B النوع
الطابق األرضي

B النوع
الطابق األول

*إشعار هام: ما لم يرد خلف ذلك أعله، جميع اإلكسسوارات والتشطيبات الداخلية مثل أوراق الحائط، والمصابيح، واألثاث، واألجهزة اإللكترونية، واألجهزة المنزلية، والستائر، واألشجار، والمواد المستخدمة في الممرات والتنسيق العام للوحدة، والمسبح/ المسابح، وأي 
عناصر أخرى تم عرضها في هذا الكتيب، أو في شقة/ فيل العرض، أو بين حدود قطعة األرض وجدران الوحدة، ال تمثل جزءًا من الوحدة القياسية وتم عرضها لغرض التوضيح فقط.

B  فيال النوع
يقدم هذا النوع فيّلت من خمس إلى سبع غرف نوم مع أربع غرف استقبال. تقع هذه الفيّلت على مساحة أرض تبلغ أكثر من 700 متر مربع، وتبلغ مساحتها المبنية أكثر من 560 مترًا مربعًا. 

ُصممت كل فيل بشكل فردي للستفادة بكفاءة من المساحة المتاحة والضوء الطبيعي، باإلضافة إلى مميزات أخرى مثل الساحات والشرفات لزيادة المساحة من الداخل والخارج. 



*إشعار هام: ما لم يرد خلف ذلك أعله، جميع اإلكسسوارات والتشطيبات الداخلية مثل أوراق الحائط، والمصابيح، واألثاث، واألجهزة اإللكترونية، واألجهزة المنزلية، والستائر، واألشجار، والمواد المستخدمة في الممرات والتنسيق العام للوحدة، والمسبح/ المسابح، وأي 
عناصر أخرى تم عرضها في هذا الكتيب، أو في شقة/ فيل العرض، أو بين حدود قطعة األرض وجدران الوحدة، ال تمثل جزءًا من الوحدة القياسية وتم عرضها لغرض التوضيح فقط.

C  فيال النوع
يقدم هذا النوع فيّلت من أربع إلى خمس غرف نوم مع أربع غرف استقبال. تقع هذه الفيّلت على مساحة أرض تبلغ أكثر من 730 مترًا مربعًا، وتبلغ مساحتها 

المبنية أكثر من 560 مترًا مربعًا. ُصممت كل فيل بشكل فردي مع مزايا فريدة مثل السللم الحلزونية وأرضيات من الرخام وأعمال حجرية عصرية. 

C النوع
الطابق األرضي

C النوع
الطابق األول



*إشعار هام: ما لم يرد خلف ذلك أعله، جميع اإلكسسوارات والتشطيبات الداخلية مثل أوراق الحائط، والمصابيح، واألثاث، واألجهزة اإللكترونية، واألجهزة المنزلية، والستائر، واألشجار، والمواد المستخدمة في الممرات والتنسيق العام للوحدة، والمسبح/ المسابح، وأي 
عناصر أخرى تم عرضها في هذا الكتيب، أو في شقة/ فيل العرض، أو بين حدود قطعة األرض وجدران الوحدة، ال تمثل جزءًا من الوحدة القياسية وتم عرضها لغرض التوضيح فقط.

D  فيال النوع
يقدم هذا النوع فيّلت من أربع إلى ست غرف نوم مع أربع غرف استقبال. تقع هذه الفيّلت على مساحة أرض تبلغ أكثر من 700 متر مربع، وتبلغ مساحتها المبنية أكثر من 800 متر 

مربع. تطل كل فيل على الممرات الخضراء لملعب الغولف، ويشمل تصميمها الشرفات الخشبية والساحات لتعزيز المناظر الخّلبة.

D النوع
الطابق األرضي

D النوع
الطابق األول



*إشعار هام: ما لم يرد خلف ذلك أعله، جميع اإلكسسوارات والتشطيبات الداخلية مثل أوراق الحائط، والمصابيح، واألثاث، واألجهزة اإللكترونية، واألجهزة المنزلية، والستائر، واألشجار، والمواد المستخدمة في الممرات والتنسيق العام للوحدة، والمسبح/ المسابح، وأي 
عناصر أخرى تم عرضها في هذا الكتيب، أو في شقة/ فيل العرض، أو بين حدود قطعة األرض وجدران الوحدة، ال تمثل جزءًا من الوحدة القياسية وتم عرضها لغرض التوضيح فقط.

E  فيال النوع
يقدم هذا النوع فيّلت من ست إلى سبع غرف نوم مع خمس غرف استقبال. تقع هذه الفيّلت على مساحة أرض تبلغ 1200 متر مربع، وتبلغ مساحتها المبنية 

أكثر من 960 مترًا مربعًا. ُصممت كل فيل بذوٍق رفيع لتمثل نمط حياة فريد وجّذاب. 

E النوع
الطابق األرضي

E النوع
الطابق األول



*حتى تاريخ 31 مارس 2017.

 damacproperties.com تفّضل بزيارتنا في أحد مكاتب مبيعاتنا أو موقعنا اإللكتروني

اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 97143019999+  

صندوق البريد: 2195 دبي، اإلمارات
dubai@damacgroup.com :البريد اإللكتروني

دبي

أوشن هايتس
شارع الصفوح

هاتف: 97145122600+
فاكس: 97144542891+

بارك تاورز 
مركز دبي المالي العالمي

هاتف: 97143763600+
فاكس: 97143731490+

داماك هيلز
الحبية الثالثة، شارع القدرة
هاتف: 97148183300+

داماك ميزون دوفيل غولف تراس
شارع حصة

هاتف: 97148183350+

مكتب المبيعات في شارع الشيخ زايد
مبنى المنارة، الطابق الثاني،

شارع الشيخ زايد، فوق صالة عرض بوغاتي
هاتف: 97145905222+
فاكس: 97143731692+

المملكة العربية السعودية
الرياض

الطابق الرابع عشر، مبنى العنود 
شارع الملك فهد

هاتف: 966112932883+
فاكس: 966112792462+

ksa@damacgroup.com :البريد اإللكتروني

جدة
برج الجوهرة، بجوار فندق روز وود،

شارع سعيد بن عامر، حي الشاطئ
هاتف: 966122330210+
فاكس: 966122845446+

ksa@damacgroup.com :البريد اإللكتروني

قطر
مبنى رقم 90، منطقة السلطة الجديدة 

شارع علي بن ابي طالب بالقرب من
مركز عمر بن الخطاب الصحي

هاتف: 97444666986+
فاكس: 97444554576+

doha@damacgroup.com :البريد اإللكتروني

قمة الرفاهية أينما كنت

داماك العقارية 
ِعش حياة الرفاهية

التصاميم الفخمة والتفاصيل الدقيقة التي تتمّيز بها مشاريع داماك التطويرية جاءت نتيجة النتقاء أمهر الحرفيين، عالوة على 
الشراكة مع بعض من أفخر العالمات التجارية مثل "فندي كازا" و"بارامونت هوتلز آند ريزورتس".

وفي هذا السياق، تحرص داماك العقارية على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في طرح مفاهيم حياتية جديدة في السوق العقارية.

حتى يومنا هذا، سّلمت داماك العقارية 18,500 وحدة وتحتوي محفظتها العقارية على أكثر من 44,000 وحدة في مراحل مختلفة 
من التخطيط والتطوير. عالوة على ذلك، ستتوسع محفظة داماك العقارية المتعلقة بمجال الضيافة لتشمل 13,000 وحدة تقريبًا 

من الغرف الفندقية، والشقق الفندقية والفيالت متكاملة الخدمات.*

الكويت
شركة البوادر العقارية

مكتب رقم 42A، الطابق الثاني عشر
برج باناسونيك، المبنى 6، بلوك 14

شارع القبلة، مدينة الكويت
هاتف: 96522498727+
فاكس: 96522456766+

kuwait@damacgroup.com :بريد إلكتروني



DAMACPROPERTIES.COM


