
 فلل من أربع غرف نوم
Large 4 bedroom villas 



All areas have been measured in square feet.
وحدة القياس المستخدمة لجميع المساحات: القدم المربع.

Disclaimer: Unless stated above, all accessories and interior finishes such as wallpaper, chandeliers, furniture, electronics, white goods, curtains, hard and soft landscaping, pavements, features, swimming pool(s) 
and other elements displayed in the brochure, or within the show apartment / villa or between the plot boundary and the unit, are not part of the standard unit and exhibited for illustrative purposes only.

Areas shown are based on plans at the time of printing; actual dimensions could vary up to final ‘as built’ status and are not intended to form part of any contract or warranty.

إشعار هام: إن لم يرد ذكره باألعلى، 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 فيال العرض، أو بين حدود قطعة األرض وحوائط الوحدة، ال تمثل جزءاً من الوحدة القياسية وتم عرضها لغرض التوضيح فقط.

المساحات المعروضة تعتمد على المخططات التي تم وضعها في وقت طباعة هذا الكتيب، وقد تختلف األبعاد الحقيقية حتى مرحلة البناء النهائية. يرجى العلم أن هذه المساحات ال تشكل أي نوع من أنواع العقود أو الضمانات.
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Unit type Ground floor First floor Balcony / terrace & external 
covered area

Covered garage Total area

R4A-EE 470 592 518 241 1821

R4A-EM 470 592 518 241 1821

R4A-M 460 583 506 234 1783



انعم ببداية رائعة لحياتك الزوجية مع هذه الفلل 
الرحبة والتي توفر لك البيئة المثالية والمساحة 

الكافية ألسرتك الصغيرة. تضم هذه الفلل غرفة 
نوم رئيسية إلى جانب غرفتي نوم بإمكانك 

استخدام إحداهما كغرفة لعب لألطفال أو غرفة 
للضيوف. كما تتمّتع الفلل بحديقٍة خاصة وموقٍع 

ممّيز في قلب الطبيعة الغّناء. 

Here’s the perfect start to your life together 

as newlyweds – with ideal space for your little 

family, incredible views and a private garden. 

Along with the master bedroom, the second 

room can be converted into a nursery and the 

third can be kept as a guest room for when 

friends and family visit.

 لحلم الحياة
 الزوجية الهانئة

 مكان
For new beginnings 



 فلل من ثالث غرف نوم
Sunny 3 bedroom villas



Unit type Ground floor First floor Balcony / terrace & external 
covered area

Covered garage Total area

RR-EE 465 622 447 192 1,726

RR-EM 465 622 447 192 1,726

RR-M 470 614 422 192 1,698
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Disclaimer: Unless stated above, all accessories and interior finishes such as wallpaper, chandeliers, furniture, electronics, white goods, curtains, hard and soft landscaping, pavements, features, swimming pool(s) 
and other elements displayed in the brochure, or within the show apartment / villa or between the plot boundary and the unit, are not part of the standard unit and exhibited for illustrative purposes only.

Areas shown are based on plans at the time of printing; actual dimensions could vary up to final ‘as built’ status and are not intended to form part of any contract or warranty.

إشعار هام: إن لم يرد ذكره باألعلى، 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 فيال العرض، أو بين حدود قطعة األرض وحوائط الوحدة، ال تمثل جزءاً من الوحدة القياسية وتم عرضها لغرض التوضيح فقط.

المساحات المعروضة تعتمد على المخططات التي تم وضعها في وقت طباعة هذا الكتيب، وقد تختلف األبعاد الحقيقية حتى مرحلة البناء النهائية. يرجى العلم أن هذه المساحات ال تشكل أي نوع من أنواع العقود أو الضمانات.

All areas have been measured in square feet.
وحدة القياس المستخدمة لجميع المساحات: القدم المربع.


