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نبذة عن شركة بلووم
شــركة بلــووم العقاريــة هــي شــركة تابعــة للوطنيــة القابضــة و تتخــذ 
الشــركة مــن أبوظبــي مقــرًا لهــا وتســعى إلــى بنــاء مشــاريع ســكنية 
تتوفــر فيهــا كافــة مقومــات الجمــال والعيــش الراقــي والراحــة وســط 
مراكــز  عــن  فضــاًل  متكاملــة  وصحيــة  وترفيهيــة  تعليميــة  مرافــق 
التجزئــة والضيافــة، كمــا تمتلــك الشــركة محفظــة متنوعــة مــن األبــراج 
الســكنية والتجاريــة ومراكــز البيــع بالتجزئــة والترفيــه والمجمعــات 
الســكنية المغلقــة والمنتشــرة فــي كل مــن أبوظبــي والعيــن ودبــي. 
كمــا أعلنــت الشــركة عــن مشــاريع عمرانية في كل مــن العــراق والجزائر، 
ــر مشــاريع ســكنية ضخمــة ضمــن مواقــع  بجانــب تركيزهــا علــى تطوي
اســتراتيجية فــي منطقــة الشــرق األوســط األســواق الناشــئة األخــرى 

ــات المتحــدة والتــي توفــر إمكانيــات نمــو ممتــازة. والوالي

About Bloom

Bloom Properties, a National Holding Company based in Abu 
Dhabi, strives to build habitats integrating aesthetics and 
comfort with value-added offerings in education, hospitality, 
leisure, health and retail. Bloom Properties has a diversified 
portfolio of residential and commercial properties, retail and 
leisure centres and gated residential communities in Abu 
Dhabi, Al Ain and Dubai. With Bloom’s announced projects 
in Iraq and Algeria, the company also focuses on identifying 
and developing strategically located large scale communities 
in the MENA region, emerging markets and the United States 
with excellent growth potential.



١. جسر الشيخ زايد 
٢. منتزه الشيخ خليفة
٣. مسجد الشيخ زايد

٤. مدينة الشيخ زايد الرياضية
٥. جسر المقطع

1. Sheikh Zayed Highway
2. Sheikh Zayed Park
3. Sheikh Zayed Grand Mosque
4. Sheikh Zayed Sports City
5. Al Maqtaa Bridge

حدائق بلووم
Bloom Gardens

يحتل المشروع موقعًا استراتيجيًا على الكورنيش الشرقي 
في قلب جزيرة أبوظبي

Ideally located on the Eastern Mangrove Corniche Road 
in Abu Dhabi

Bloom Gardens at a Glanceلمحة عن حدائق بلووم

نمط حياة يحاكي الفن المعماري المتوسطي
بموقعهــا الممّيــز واالســتراتيجي علــى الكورنيــش الشــرقي فــي قلــب 
جزيــرة أبوظبــي، تّعــد حدائــق بلــووم أحــد أكثــر األماكــن المفضلــة 
للســكن فــي أبوظبــي، حيــث أَنهــا محاطــة بطبيعــة وبيئــة خالبــة، كمــا 
أَن خياراتهــا متنوعــة تتــراوح مــا بيــن منــازل مــن 3-4 غــرف، وفلــل شــبه 
منفصلــة وبيــوت ســكنية، وكذلــك فلــل متالصقــه فاخــره مــن 4-7 غرف.

تحاكــي الطــرز المعماريــة لحدائــق بلووم بســاطة ورقي أرياف توســكاني 
ــن  ــب والطي ــل الخش ــة مث ــر الطبيعي ــت العناص ــث ُمزج ــبانيا، حي واس
ــرف  ــي تع ــترخاء الت ــن االس ــواء م ــق أج ــرى لخل ــاء األخ ــر البن ــع عناص م
بهــا منطقــة البحــر األبيــض المتوســط. إضافــة إلــى األســقف المرتفعــة 
والمســاحات الكبيــرة لغــرف المعيشــة المفتوحــة علــى شــرفات مظّللــة، 

تزّينهــا إطــالالت رائعــة علــى المنطقــة المحيطــة مــن حولهــا. 

A MEDITERRANEAN WAY OF LIFE

Located on the Eastern Mangrove Corniche Road, the exclusive 
Bloom Gardens community is one of the most desirable 
residential addresses in Abu Dhabi. Set in a lush landscaped 
environment, this gated development features spacious three 
and four-bedroom townhouses and semi-detached villas, as 
well as luxurious detached villas ranging from four to seven 
bedrooms.

The architecture is inspired by the rustic simplicity of Tuscany 
and Spain, blending natural elements such as wood and 
terracotta to create a relaxed Mediterranean ambiance. High-
ceiling rooms and large living spaces open onto shady balconies 
and terraces, with amazing views over the neighborhood.



The Neighborhoodالمنطقة السكنية

من المناظر الطبيعية الخاّلبة إلى نمط من 
المعيشة والرفاهية

تعيــد حدائــق بلــووم التعريــف مــن جديــد بمســتوى معيشــة الرفاهيــة 
الفاخــرة حيــث تجمــع بيــن أرقــى مــا فــي الحيــاة وأجمــل مــا فــي الطبيعــة 
ــى  ــك، ويتجل ــى منزل ــك إل ــة وصول ــذ لحظ ــال من ــة الب ــك راح ــن ل لتضم
ذلــك مــن خــالل الحراســة األمنيــة علــى مــدار 24 ســاعة وخدمــة البــّواب؛ 
كمــا يمكنــك الحصــول علــى جميــع احتياجاتك مــن الخدمــات المتوافرة، 
مثــل المتاجــر، والعيــادة الطبّيــة، وخدمــات غســيل المالبــس، والمطاعم 
والمقاهــي. فضــاًل عّمــا يوفــره المجّمــع مــن أماكــن للترفيــه واالســتمتاع 
لقضــاء أوقــات رائعــة مــن الراحــة واالســترخاء في حــوض الســباحة وصالة 
األلعــاب الرياضيــة، كمــا يتيــح المجّمــع للســكان فرصــة اللقــاء مــن خــالل 

نــوادي ترفيهيــة ومســاحات واســعة مخّصصــة للعــب األطفــال.

جــاء اســم حدائــق بلــووم انطالقــًا مــن اإلطاللــة الخالبــة والطبيعيــة التــي 
تتمّيــز بهــا، حيــث تــم تخطيــط المســاحات الخضــراء بعنايــة فائقــة 
ــترخاء  ــع االس ــّكان المجّم ــح لس ــواس وتتي ــج الح ــع وتبه ــن المجّم لتزّي
جوانبهــا  المحفوفــة  المســارات  امتــداد  علــى  باســتمتاع  والتجــّول 
بالخضــرة والمظّللــة باألشــجار؛ تتخللهــا المســّطحات المائّيــة المتنّوعــة. 
توّفــر المنــازل الفخمــة فــي حدائــق بلــووم نمــوذج مــن المعيشــة الراقية 

المتناغمــة مــع الطبيعــة.

FROM LUSH LANDSCAPES TO  
LAVISH LIVING

Bloom Gardens takes luxury to a new level. Its 24-hour security 
and concierge services ensure relaxation and peace of mind 
from the moment you reach your home. Everything you need 
is close to you such as, convenience stores, clinic, laundry 
services, restaurants and cafés, right in the neighbourhood. 
Residents can unwind at the pool and gym, neighbours can 
meet in the clubhouses and children can safely enjoy the large 
play areas.

The beautiful display of nature gives Bloom Gardens its name. 
Its carefully planned landscaping is refreshing for the senses 
allowing residents to take relaxing strolls along tree lined 
paths, past the community’s many water features. A plush 
home in Bloom Gardens offers sophisticated living in tune 
with nature.



Andalusian 

Andalusian homes are inspired by traditional Spanish and 
Moorish courtyard houses, often arranged around one or 
more patios which serve as primary living spaces and garden 
retreats. They are long, rectangular, low rise structures built 
to follow the natural contours of the surrounding area.

Tuscan / Italian

Homes are built with traditional Italian design elements in 
mind. The facades feature arched doors, porches, and entrance 
areas accentuated by small columns. Upper floor windows are 
smaller and roofs are low pitched. Some of the homes have 
distinctively designed facades with asymmetrically placed 
doors and windows.

األندلسية
استوحيت المنازل األندلسية التقليدية من الخالصة الفريدة للفن 

المعماري االسباني والمغاربي؛ حيث تم ترتيبها حول واحدة أو أكثر 
من الباحات المرصوفة؛ والتي تكون بمثابة مساحات للمعيشة األولية 

ومسطحات خضراء تثري نمط الحياة للمقيمين. وهياكل طويلة 
ومستطيلة، ومنخفضة االرتفاع بنيت لتتماشى مع المعالم الطبيعية 

للمنطقة المحيطة. 

توسكان / اإليطالية
ــث  ــة حي ــة والخارجي ــا الداخلي ــي تصاميمه ــي ف ــراز االيطال ــى الط يتجل
الواجهــات التــي تمّيزها األبواب المقّوســة، والشــرفات والمداخــل البارزة 
بأعمدتهــا الصغيــرة. تتميــز الطوابــق العليــا بنوافــذ أصغــر مــع أســقف 
قليلــة االنحــدار. كمــا تمتلــك بعــض المنــازل واجهــات بتصاميــم ممّيــزة 

تدمــج  احــدث المفاهيــم المعماريــة. 

The Features and Facilitiesالتصاميم The Styles

Features

•  High-quality finishing
•  Kitchens with elegant cabinetry and natural stone countertops
•  High ceiling living spaces
•  Built-in wardrobes in all bedrooms
•  Different schemes of finishes designed by professional 

interior designers
•  En-suite Master bedrooms
•  High quality bathrooms with all accessories 
•  Maid’s room
•  Driver’s room for detached villas

Facilities

•  A gated master planned residential community
•  24-hour security with guard controlled access for vehicles 

and pedestrians
•  Parking spaces within each residence
•  Visitors parking 
•  Neighbourhood clubhouse
•  Barbecue area
•  Male and female praying halls
•  Pool house and gym
•  Quality finishes and fine materials

المزايا
•  وحدات سكنية جاهزة بتشطيبات عالية الجودة
•  مطابخ بخزائن أنيقة وأسطح من الحجر الطبيعي

•  أسقف عالية لمساحات المعيشة
•  خزائن وأدراج داخل الحائط في جميع غرف النوم

•  مخططات مختلفة من الزخارف صممها مهندسون محترفين 
في الديكور الداخلي

•  غرف نوم ماستر فخمة وممّيزة 
•  حمامات عالية الجودة بملحقاتها الكاملة

•  غرفة للخادمة
•  غرفة للسائق في الفلل المستقّلة

المرافق
•  بوابة رئيسية للمجّمع السكني 

•  حراسة األمن على مدار 24 ساعة مع بطاقة دخول من البوابة 
للمركبات والمشاة

•  موقف للسيارة مخّصص لكل وحدة سكنية
•  مواقف للزوار

•  نادي ترفيهي 
•  منطقة مخّصصة للشوي

•  قاعات مخّصصة للصالة بقسمين للذكور واإلناث 
•  حوض للسباحة ونادي رياضي

•  تشطيبات عالية الجودة بمواد ممتازة

المرافق والمزايا



كافة المواد واألبعاد والصور والرسومات تقريبية، والمعلومات الواردة فيها يمكن تغييرها بدون اخطار. قد 
تختلف المساحة الفعلية عن المساحة المذكورة. ان المساحات الفعلية للوحدات والنوافذ االمامية واالروقة 

والمساحات الخارجية واللوجيات وتفاصيل التكحيل الخارجي قد تختلف من وحدة سكنية ألخرى حسب تصميم 
الواجهات.

All materials, dimensions, images and graphics are approximate, and the mentioned information 
is subject to change without notice. Actual space may differ from mentioned dimensions. Final 
dimensions of the units, front windows, corridors, outdoor spaces and external border details may vary 
between residences according to façade design.

Andalusian Designالتصميم األندلسي



مركز مجمع حدائق بلووم )مبنى النادي الترفيهي (
حيــث تجتمــع العائــالت واألصدقــاء والجيــران فــي النــادي العائلــي لالســتمتاع بمجموعة مــن المرافق 
الترفيهيــة والخدمــات التــي تضفــي المزيــد مــن الروعــة إلــى حدائــق بلــووم ونمــط الحيــاة المفعــم  

ــاط بالحيوية والنش

• منصة االستقبال
• سبا ساونا وغرفة بخار

• قاعة متعّددة االستعماالت الستضافة أنواع مختلفة من األنشطة و الفّعاليات
• مسجد

• صالــة رياضيــة، ملعــب ســكواش، أحــواض ســباحة لألطفــال والبالغيــن، غــرف لتغييــر المالبــس 
مــع خزائــن

ــي  ــق األرض ــم الطاب ــث يض ــة، حي ــه والراح ــن للترفي ــن طابقي ــل م ــع المتكام ــز المجّم ــون مرك يتك
ــن  ــب األيم ــى الجان ــال عل ــة األطف ــز رعاي ــى مرك ــوّزع إل ــد الم ــي تع ــتقبال والت ــة االس ــة منص منطق
والنــادي الصحــي للســيدات الــذي يحتــوي علــى صالــة وغرفــة لتبديــل المالبس/الــدش، ومنطقــة 
الصالــة الرياضيــة الرئيســية. كمــا تتوفــر قاعــة متعــددة االســتعماالت مــع مدخــل خارجــي مباشــر 

للقاعــة يســتخدم عنــد الحاجــة.

يحتضــن الطابــق األول النــادي الصحــي الرئيســي وصالــة الرجــال لأللعــاب الرياضيــة بجــوار مكتــب 
إدارة الممتلــكات.

يتوّفر أيضًا  في المجّمع مسجد بكامل مرافقه ويتسع لـ 200 مصلي.

الواجهة االمامية ومنافذ البيع بالتجزئة 
ــق  ــي األني ــع األندلس ــي الطاب ــذي يحاك ــا ال ــووم بتصميمه ــق بل ــة لحدائ ــة األمامي ــز الواجه تتمّي
ومبنــى مكــون مــن طابقيــن يضــم العديــد مــن منافذ للبيــع بالتجزئــة ومحــاّلت للطعام والشــراب، 

فيمــا تــم تخصيــص مجمــع A علــى يســار المدخــل لتوفيــر ســوبر ماركــت، وبنــك، ومطعــم.

ــة،  ــل مكتب ــة مث ــع بالتجزئ ــذ البي ــر مناف ــن للتأجي ــن طابقي ــون م ــع B المك ــص المجم ــم تخصي ت
ــق  ــا الطاب ــق األرضــي. وأم ــك فــي الطاب ومقهــى، وصيدليــة وغيرهــا مــن المرافــق والخدمــات وذل
ــي  ــع المبان ــد جمي ــم تزوي ــا ت ــب. كم ــادات أوالمكات ــة والعي ــق الصحي ــص للمراف ــو مخص األول فه

ــاللم. ــد، الس ــض،و المصاع ــل المراحي ــة مث ــق الالزم بالمراف

The Community Centre (Clubhouse)
Families, friends and neighbours will get to gather at the Family Club to enjoy a range of 
facilities and services that complement the wonderful Bloom Gardens lifestyle.

• Reception Counter
• Spa, sauna and steam room
• Multi-functional hall for hosting various types of events
• Mosque
• Gymnasium and Squash court, Swimming pools for kids and adult changing rooms with 
lockers

The community centre is an integrated 2 storey recreation and amenity facility within 
the development. The ground floor has a welcoming reception area which distributes the 
direction to a dedicated children’s day care centre on the right side and the ladies’ health 
club which includes a lounge area, dressing/shower room and main gym area. An attached 
multi-purpose hall is also provided with direct external access for segregated/private 
functions when needed.

The main health club and gymnasium for men is located on the first floor adjacent to the 
property management office.

A 200 people capacity prayer community mosque complete with its amenities is also 
provided within the complex.

Gateway and Retail Area
The main gateway entrance to Bloom Gardens is characterised by a theme entrance 
gateway building that comprises a prominent gate/gatehouse Andalusian theme structure 
and two 2-storey building wings that house various retail and F&B outlets.  Block A which 
is to the left of the entrance is earmarked to have a supermarket, bank and restaurant.

Block B is earmarked to host 2 storey rentable retail featuring a bookshop, coffee shop, 
pharmacy and general retail at the ground floor.  The first floor is dedicated to possible 
outpatient health facilities (clinics) or offices.  All buildings are facilitated by toilets, lifts, 
stairs and amenities.
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نبذة عن شركة بلووم
شــركة بلــووم العقاريــة هــي شــركة تابعــة للوطنيــة القابضــة و تتخــذ 
الشــركة مــن أبوظبــي مقــرًا لهــا وتســعى إلــى بنــاء مشــاريع ســكنية 
تتوفــر فيهــا كافــة مقومــات الجمــال والعيــش الراقــي والراحــة وســط 
مراكــز  عــن  فضــاًل  متكاملــة  وصحيــة  وترفيهيــة  تعليميــة  مرافــق 
التجزئــة والضيافــة، كمــا تمتلــك الشــركة محفظــة متنوعــة مــن األبــراج 
الســكنية والتجاريــة ومراكــز البيــع بالتجزئــة والترفيــه والمجمعــات 
الســكنية المغلقــة والمنتشــرة فــي كل مــن أبوظبــي والعيــن ودبــي. 
كمــا أعلنــت الشــركة عــن مشــاريع عمرانية في كل مــن العــراق والجزائر، 
ــر مشــاريع ســكنية ضخمــة ضمــن مواقــع  بجانــب تركيزهــا علــى تطوي
اســتراتيجية فــي منطقــة الشــرق األوســط األســواق الناشــئة األخــرى 

ــات المتحــدة والتــي توفــر إمكانيــات نمــو ممتــازة. والوالي

About Bloom

Bloom Properties, a National Holding Company based in Abu 
Dhabi, strives to build habitats integrating aesthetics and 
comfort with value-added offerings in education, hospitality, 
leisure, health and retail. Bloom Properties has a diversified 
portfolio of residential and commercial properties, retail and 
leisure centres and gated residential communities in Abu 
Dhabi, Al Ain and Dubai. With Bloom’s announced projects 
in Iraq and Algeria, the company also focuses on identifying 
and developing strategically located large scale communities 
in the MENA region, emerging markets and the United States 
with excellent growth potential.



١. جسر الشيخ زايد 
٢. منتزه الشيخ خليفة
٣. مسجد الشيخ زايد

٤. مدينة الشيخ زايد الرياضية
٥. جسر المقطع

1. Sheikh Zayed Highway
2. Sheikh Zayed Park
3. Sheikh Zayed Grand Mosque
4. Sheikh Zayed Sports City
5. Al Maqtaa Bridge

حدائق بلووم
Bloom Gardens

يحتل المشروع موقعًا استراتيجيًا على الكورنيش الشرقي 
في قلب جزيرة أبوظبي

Ideally located on the Eastern Mangrove Corniche Road 
in Abu Dhabi

Bloom Gardens at a Glanceلمحة عن حدائق بلووم

نمط حياة يحاكي الفن المعماري المتوسطي
بموقعهــا الممّيــز واالســتراتيجي علــى الكورنيــش الشــرقي فــي قلــب 
جزيــرة أبوظبــي، تّعــد حدائــق بلــووم أحــد أكثــر األماكــن المفضلــة 
للســكن فــي أبوظبــي، حيــث أَنهــا محاطــة بطبيعــة وبيئــة خالبــة، كمــا 
أَن خياراتهــا متنوعــة تتــراوح مــا بيــن منــازل مــن 3-4 غــرف، وفلــل شــبه 
منفصلــة وبيــوت ســكنية، وكذلــك فلــل متالصقــه فاخــره مــن 4-7 غرف.

تحاكــي الطــرز المعماريــة لحدائــق بلووم بســاطة ورقي أرياف توســكاني 
ــن  ــب والطي ــل الخش ــة مث ــر الطبيعي ــت العناص ــث ُمزج ــبانيا، حي واس
ــرف  ــي تع ــترخاء الت ــن االس ــواء م ــق أج ــرى لخل ــاء األخ ــر البن ــع عناص م
بهــا منطقــة البحــر األبيــض المتوســط. إضافــة إلــى األســقف المرتفعــة 
والمســاحات الكبيــرة لغــرف المعيشــة المفتوحــة علــى شــرفات مظّللــة، 

تزّينهــا إطــالالت رائعــة علــى المنطقــة المحيطــة مــن حولهــا. 

A MEDITERRANEAN WAY OF LIFE

Located on the Eastern Mangrove Corniche Road, the exclusive 
Bloom Gardens community is one of the most desirable 
residential addresses in Abu Dhabi. Set in a lush landscaped 
environment, this gated development features spacious three 
and four-bedroom townhouses and semi-detached villas, as 
well as luxurious detached villas ranging from four to seven 
bedrooms.

The architecture is inspired by the rustic simplicity of Tuscany 
and Spain, blending natural elements such as wood and 
terracotta to create a relaxed Mediterranean ambiance. High-
ceiling rooms and large living spaces open onto shady balconies 
and terraces, with amazing views over the neighborhood.



The Neighborhoodالمنطقة السكنية

من المناظر الطبيعية الخاّلبة إلى نمط من 
المعيشة والرفاهية

تعيــد حدائــق بلــووم التعريــف مــن جديــد بمســتوى معيشــة الرفاهيــة 
الفاخــرة حيــث تجمــع بيــن أرقــى مــا فــي الحيــاة وأجمــل مــا فــي الطبيعــة 
ــى  ــك، ويتجل ــى منزل ــك إل ــة وصول ــذ لحظ ــال من ــة الب ــك راح ــن ل لتضم
ذلــك مــن خــالل الحراســة األمنيــة علــى مــدار 24 ســاعة وخدمــة البــّواب؛ 
كمــا يمكنــك الحصــول علــى جميــع احتياجاتك مــن الخدمــات المتوافرة، 
مثــل المتاجــر، والعيــادة الطبّيــة، وخدمــات غســيل المالبــس، والمطاعم 
والمقاهــي. فضــاًل عّمــا يوفــره المجّمــع مــن أماكــن للترفيــه واالســتمتاع 
لقضــاء أوقــات رائعــة مــن الراحــة واالســترخاء في حــوض الســباحة وصالة 
األلعــاب الرياضيــة، كمــا يتيــح المجّمــع للســكان فرصــة اللقــاء مــن خــالل 

نــوادي ترفيهيــة ومســاحات واســعة مخّصصــة للعــب األطفــال.

جــاء اســم حدائــق بلــووم انطالقــًا مــن اإلطاللــة الخالبــة والطبيعيــة التــي 
تتمّيــز بهــا، حيــث تــم تخطيــط المســاحات الخضــراء بعنايــة فائقــة 
ــترخاء  ــع االس ــّكان المجّم ــح لس ــواس وتتي ــج الح ــع وتبه ــن المجّم لتزّي
جوانبهــا  المحفوفــة  المســارات  امتــداد  علــى  باســتمتاع  والتجــّول 
بالخضــرة والمظّللــة باألشــجار؛ تتخللهــا المســّطحات المائّيــة المتنّوعــة. 
توّفــر المنــازل الفخمــة فــي حدائــق بلــووم نمــوذج مــن المعيشــة الراقية 

المتناغمــة مــع الطبيعــة.

FROM LUSH LANDSCAPES TO  
LAVISH LIVING

Bloom Gardens takes luxury to a new level. Its 24-hour security 
and concierge services ensure relaxation and peace of mind 
from the moment you reach your home. Everything you need 
is close to you such as, convenience stores, clinic, laundry 
services, restaurants and cafés, right in the neighbourhood. 
Residents can unwind at the pool and gym, neighbours can 
meet in the clubhouses and children can safely enjoy the large 
play areas.

The beautiful display of nature gives Bloom Gardens its name. 
Its carefully planned landscaping is refreshing for the senses 
allowing residents to take relaxing strolls along tree lined 
paths, past the community’s many water features. A plush 
home in Bloom Gardens offers sophisticated living in tune 
with nature.



Andalusian 

Andalusian homes are inspired by traditional Spanish and 
Moorish courtyard houses, often arranged around one or 
more patios which serve as primary living spaces and garden 
retreats. They are long, rectangular, low rise structures built 
to follow the natural contours of the surrounding area.

Tuscan / Italian

Homes are built with traditional Italian design elements in 
mind. The facades feature arched doors, porches, and entrance 
areas accentuated by small columns. Upper floor windows are 
smaller and roofs are low pitched. Some of the homes have 
distinctively designed facades with asymmetrically placed 
doors and windows.

األندلسية
استوحيت المنازل األندلسية التقليدية من الخالصة الفريدة للفن 

المعماري االسباني والمغاربي؛ حيث تم ترتيبها حول واحدة أو أكثر 
من الباحات المرصوفة؛ والتي تكون بمثابة مساحات للمعيشة األولية 

ومسطحات خضراء تثري نمط الحياة للمقيمين. وهياكل طويلة 
ومستطيلة، ومنخفضة االرتفاع بنيت لتتماشى مع المعالم الطبيعية 

للمنطقة المحيطة. 

توسكان / اإليطالية
ــث  ــة حي ــة والخارجي ــا الداخلي ــي تصاميمه ــي ف ــراز االيطال ــى الط يتجل
الواجهــات التــي تمّيزها األبواب المقّوســة، والشــرفات والمداخــل البارزة 
بأعمدتهــا الصغيــرة. تتميــز الطوابــق العليــا بنوافــذ أصغــر مــع أســقف 
قليلــة االنحــدار. كمــا تمتلــك بعــض المنــازل واجهــات بتصاميــم ممّيــزة 

تدمــج  احــدث المفاهيــم المعماريــة. 

The Features and Facilitiesالتصاميم The Styles

Features

•  High-quality finishing
•  Kitchens with elegant cabinetry and natural stone countertops
•  High ceiling living spaces
•  Built-in wardrobes in all bedrooms
•  Different schemes of finishes designed by professional 

interior designers
•  En-suite Master bedrooms
•  High quality bathrooms with all accessories 
•  Maid’s room
•  Driver’s room for detached villas

Facilities

•  A gated master planned residential community
•  24-hour security with guard controlled access for vehicles 

and pedestrians
•  Parking spaces within each residence
•  Visitors parking 
•  Neighbourhood clubhouse
•  Barbecue area
•  Male and female praying halls
•  Pool house and gym
•  Quality finishes and fine materials

المزايا
•  وحدات سكنية جاهزة بتشطيبات عالية الجودة
•  مطابخ بخزائن أنيقة وأسطح من الحجر الطبيعي

•  أسقف عالية لمساحات المعيشة
•  خزائن وأدراج داخل الحائط في جميع غرف النوم

•  مخططات مختلفة من الزخارف صممها مهندسون محترفين 
في الديكور الداخلي

•  غرف نوم ماستر فخمة وممّيزة 
•  حمامات عالية الجودة بملحقاتها الكاملة

•  غرفة للخادمة
•  غرفة للسائق في الفلل المستقّلة

المرافق
•  بوابة رئيسية للمجّمع السكني 

•  حراسة األمن على مدار 24 ساعة مع بطاقة دخول من البوابة 
للمركبات والمشاة

•  موقف للسيارة مخّصص لكل وحدة سكنية
•  مواقف للزوار

•  نادي ترفيهي 
•  منطقة مخّصصة للشوي

•  قاعات مخّصصة للصالة بقسمين للذكور واإلناث 
•  حوض للسباحة ونادي رياضي

•  تشطيبات عالية الجودة بمواد ممتازة

المرافق والمزايا



كافة المواد واألبعاد والصور والرسومات تقريبية، والمعلومات الواردة فيها يمكن تغييرها بدون اخطار. قد 
تختلف المساحة الفعلية عن المساحة المذكورة. ان المساحات الفعلية للوحدات والنوافذ االمامية واالروقة 

والمساحات الخارجية واللوجيات وتفاصيل التكحيل الخارجي قد تختلف من وحدة سكنية ألخرى حسب تصميم 
الواجهات.

All materials, dimensions, images and graphics are approximate, and the mentioned information 
is subject to change without notice. Actual space may differ from mentioned dimensions. Final 
dimensions of the units, front windows, corridors, outdoor spaces and external border details may vary 
between residences according to façade design.

Andalusian Designالتصميم األندلسي



Villa Type A
5 Bedrooms + Family, G+1

SQM SQF
Ground Floor 259 2,788

1st Floor 247 2,952

Covered Parking / Terrace 65 700

Semi Covered Parking / Terrace 85 915

Total Area 656 7,062

Plot Area (Average) 720 7,780

Key Plan

Villa Type A
5 Bedrooms + Family, G+1



SQM SQF
Ground Floor 252 2,715

1st Floor 220 2,370

Covered Parking 41 437

Semi Covered Parking / Terrace 67 721

Total Area 580 6,243

Plot Area (Average) 650 6,997

Villa Type B
5 Bedrooms + Family, G+1

Villa Type B
5 Bedrooms + Family, G+1 Key Plan



Villa Type C
5 Bedrooms + Family, G+2, Driver Key Plan

SQM SQF
Ground Floor 200 2,153

1st Floor 171 1,846

2nd Floor 92 987

Semi Covered Parking / Terrace 101 1,088

Covered Terrace 5 54

Total Area 569 6,125

Plot Area (Average) 505 5,439

Villa Type C
5 Bedrooms + Family, G+2, Driver



SQM SQF
Ground Floor 200 2,159

1st Floor 171 1,845

Covered Terrace 5 54

Semi Covered Parking / Terrace 53 569

Total Area 429 4,626

Plot Area (Average) 505 5,439

Villa Type D
4 Bedrooms + Family, G+1, Driver

Villa Type D
4 Bedrooms + Family, G+1, Driver Key Plan



Semi Detached Villa  A & B
3 Bedrooms, G+1, Semi Covered Parking

Semi Detached Villa  A & B
3 Bedrooms, G+1, Semi Covered Parking

SQM SQF
Ground Floor 116 1,252

1st Floor 122 1,317

Semi Covered Parking 37 395

Total Area 275 2,964

Plot Area (Average) 300 3,233

Key Plan



SQM SQF
Ground Floor 116 1,252

1st Floor 122 1,317

Covered Parking 21 226

Semi Covered Parking / Terrace 39 420

Total Area 298 3,215

Plot Area (Average) 300 3,233

Semi Detached Villa  A & B
3 Bedrooms, G+1, Semi Parking

Semi Detached Villa  A & B
3 Bedrooms, G+1, Covered Parking Key Plan



Quadplex
3 & 4 Bedrooms, G+1 & G+2, Non-Covered Parking Key Plan



SQM SQF
Ground Floor 144 1,556

1st Floor 147 1,582

2nd Floor 63 682

Semi Covered Parking / Terrace 127 1,362

Total Area 481 5,182

Plot Area (Average) 352 3,793

Quadplex, Townhouse Villas Type A
4 Bedrooms, G+2

SQM SQF
Ground Floor 145 1,561

1st Floor 137 1,472

Covered Parking 11 116

Semi Covered Parking / Terrace 41 449

Total Area 334 3,597

Plot Area (Average) 280 3,015

Quadplex, Townhouse Villas Type B & C 
3 Bedrooms, G+1 

SQM SQF
Ground Floor 144 1,557

1st Floor 147 1,582

Semi Covered Parking / Terrace 40 432

Total Area 331 3,572

Plot Area (Average) 349 3,762

Quadplex, Townhouse Villas Type D
3 Bedrooms, G+1



Quadplex
3 & 4 Bedrooms, G+1 & G+2, Covered Parking Key Plan



SQM SQF
Ground Floor 145 1,578

1st Floor 146 1,582

2nd Floor 63 681

Covered Parking 20 223

Semi Covered Parking / Terrace 126 1,361

Total Area 503 5,417

Plot Area (Average) 352 3,792

Quadplex, Townhouse Villas Type A
4 Bedrooms, G+2

SQM SQF
Ground Floor 146 1,573

1st Floor 137 1,474

Covered Parking 40 428

Semi Covered Parking / Terrace 41 436

Total Area 374 4,025

Plot Area (Average) 280 3,015

Quadplex, Townhouse Villas Type B & C 
3 Bedrooms, G+1 

SQM SQF
Ground Floor 144 1,557

1st Floor 147 1,582

Semi Covered Parking / Terrace 40 432

Total Area 331 3,572

Plot Area (Average) 349 3,762

Quadplex, Townhouse Villas Type D
3 Bedrooms, G+1



Key Plan

Pentaplex
3 Bedrooms, G+1, Non-Covered Parking



SQM SQF
Ground Floor 114 1,231

1st Floor 109 1,177

Semi Covered Parking / Terrace 47 504

Total Area 270 2,913

Plot Area (Average) 278 2,990

Pentaplex, Townhouse Villas Type A & E
3 Bedrooms, G+1

SQM SQF
Ground Floor 113 1,218

1st Floor 110 1,186

Coverd Terrace 9 100

Semi Covered Parking / Terrace 37 401

Total Area 269 2,903

Plot Area (Average) 224 2,410

Pentaplex, Townhouse Villas Type B & D
3 Bedrooms, G+1

SQM SQF
Ground Floor 116 1,248

1st Floor 111 1,199

Coverd Terrace 9 100

Semi Covered Parking / Terrace 37 401

Total Area 274 2,951

Plot Area (Average) 248 2,670

Pentaplex, Townhouse Villas Type C
3 Bedrooms, G+1



Pentaplex
3 Bedrooms, G+1, Covered Parking

Key Plan



SQM SQF
Ground Floor 114 1,228

1st Floor 110 1,186

Covered Parking 40 428

Covered Terrace 9 100

Semi Covered Parking / Terrace 40 428

Total Area 313 3,369

Plot Area (Average) 223 - 269 2,410 – 2,900

Pentaplex, Townhouse Villas Type B & D
3 Bedrooms, G+1

SQM SQF
Ground Floor 116 1,258

1st Floor 111 1,198

Covered Parking 41 441

Covered Terrace 9 100

Semi Covered Parking / Terrace 41 441

Total Area 320 3,441

Plot Area (Average) 148 2,670

Pentaplex, Townhouse Villas Type C
3 Bedrooms, G+1

SQM SQF
Ground Floor 115 1,241

1st Floor 109 1,177

Covered Parking 21 224

Semi Covered Parking / Terrace 49 529

Total Area 295 3,172

Plot Area (Average) 278 2,990

Pentaplex, Townhouse Villas Type A &E
3 Bedrooms, G+1



كافة المواد واألبعاد والصور والرسومات تقريبية، والمعلومات الواردة فيها يمكن تغييرها بدون اخطار. قد 
تختلف المساحة الفعلية عن المساحة المذكورة. ان المساحات الفعلية للوحدات والنوافذ االمامية واالروقة 

والمساحات الخارجية واللوجيات وتفاصيل التكحيل الخارجي قد تختلف من وحدة سكنية ألخرى حسب تصميم 
الواجهات.

All materials, dimensions, images and graphics are approximate, and the mentioned information 
is subject to change without notice. Actual space may differ from mentioned dimensions. Final 
dimensions of the units, front windows, corridors, outdoor spaces and external border details may vary 
between residences according to façade design.

Tuscan / Italian Designالفلل االيطالية



SQM SQF
Ground Floor 259 2,787

1st Floor 247 2,951

Covered Parking 43 461

Covered Terrace 22 239

Semi Covered Parking / Terrace 85 914

Total Area 629 6,770

Plot Area (Average) 720 7,750

Villa Type A
5 Bedrooms + Family, G+1 + Driver

Villa Type A
5 Bedrooms + Family, G+1 + Driver Key Plan



SQM SQF
Ground Floor 252 2,714

1st Floor 220 2,370

Covered Parking 41 437

Semi Covered Parking / Terrace 67 721

Total Area 580 6,243

Plot Area (Average) 650 6,996

Villa Type B
5 Bedrooms + Family, G+1 + Driver

Villa Type B
5 Bedrooms + Family, G+1 + Driver Key Plan



SQM SQF
Ground Floor 200 2,159

1st Floor 177 1,910

2nd Floor 92 987

Covered Parking 22 236

Covered Terrace 5 54

Semi Covered Parking / Terrace 60 643

Total Area 556 5,985

Plot Area (Average) 505 5,440

Villa Type C
5 Bedrooms + Family, G+2 + Driver

Villa Type C
5 Bedrooms + Family, G+2 + Driver Key Plan



Villa Type D
4 Bedrooms, G+1

SQM SQF
Ground Floor 200 2,159

1st Floor 177 1,910

Covered Parking 22 232

Covered Terrace 5 54

Semi Covered Parking / Terrace 53 568

Total Area 457 4,923

Plot Area (Average) 505 5,440

Villa Type D
4 Bedrooms, G+1

Key Plan



Semi Detached Villa Type A & B 
3 BEDROOMS, G+1

SQM SQF
Ground Floor 116 1,252

1st Floor 122 1,317

Covered Parking 21 226

Semi Covered Parking / Terrace 39 419

Total Area 299 3,216

Semi Detached Villa Type A & B 
3 BEDROOMS, G+1

Key Plan



Pentaplex Townhouse Villa 
3 BEDROOMS, G+1 Key Plan



SQM SQF
Ground Floor 115 1,241

1st Floor 109 1,177

Covered Parking 21 223

Semi Covered Parking / Terrace 49 528

Total Area 295 3,172

Plot Area (Average) 278-369 2,990- 3,979

Pentaplex Townhouse Villa Type A & E 
3 Bedrooms, G+1

SQM SQF
Ground Floor 114 1,228

1st Floor 110 1,186

Covered Parking 40 428

Covered Terrace 9 100

Semi Covered Parking / Terrace 40 428

Total Area 313 3,368

Plot Area (Average) 224-270 2,410-2,900

Pentaplex Townhouse Villa Type B & D 
3 Bedrooms, G+1

SQM SQF
Ground Floor 116 1,258

1st Floor 111 1,198

Covered Parking 41 441

Covered Terrace 9 100

Semi Covered Parking / Terrace 41 441

Total Area 319 3,442

Plot Area (Average) 248 2,670

Pentaplex Townhouse Villa Type C 
3 Bedrooms, G+1



مركز مجمع حدائق بلووم )مبنى النادي الترفيهي (
حيــث تجتمــع العائــالت واألصدقــاء والجيــران فــي النــادي العائلــي لالســتمتاع بمجموعة مــن المرافق 
الترفيهيــة والخدمــات التــي تضفــي المزيــد مــن الروعــة إلــى حدائــق بلــووم ونمــط الحيــاة المفعــم  

ــاط بالحيوية والنش

• منصة االستقبال
• سبا ساونا وغرفة بخار

• قاعة متعّددة االستعماالت الستضافة أنواع مختلفة من األنشطة و الفّعاليات
• مسجد

• صالــة رياضيــة، ملعــب ســكواش، أحــواض ســباحة لألطفــال والبالغيــن، غــرف لتغييــر المالبــس 
مــع خزائــن

ــي  ــق األرض ــم الطاب ــث يض ــة، حي ــه والراح ــن للترفي ــن طابقي ــل م ــع المتكام ــز المجّم ــون مرك يتك
ــن  ــب األيم ــى الجان ــال عل ــة األطف ــز رعاي ــى مرك ــوّزع إل ــد الم ــي تع ــتقبال والت ــة االس ــة منص منطق
والنــادي الصحــي للســيدات الــذي يحتــوي علــى صالــة وغرفــة لتبديــل المالبس/الــدش، ومنطقــة 
الصالــة الرياضيــة الرئيســية. كمــا تتوفــر قاعــة متعــددة االســتعماالت مــع مدخــل خارجــي مباشــر 

للقاعــة يســتخدم عنــد الحاجــة.

يحتضــن الطابــق األول النــادي الصحــي الرئيســي وصالــة الرجــال لأللعــاب الرياضيــة بجــوار مكتــب 
إدارة الممتلــكات.

يتوّفر أيضًا  في المجّمع مسجد بكامل مرافقه ويتسع لـ 200 مصلي.

الواجهة االمامية ومنافذ البيع بالتجزئة 
ــق  ــي األني ــع األندلس ــي الطاب ــذي يحاك ــا ال ــووم بتصميمه ــق بل ــة لحدائ ــة األمامي ــز الواجه تتمّي
ومبنــى مكــون مــن طابقيــن يضــم العديــد مــن منافذ للبيــع بالتجزئــة ومحــاّلت للطعام والشــراب، 

فيمــا تــم تخصيــص مجمــع A علــى يســار المدخــل لتوفيــر ســوبر ماركــت، وبنــك، ومطعــم.

ــة،  ــل مكتب ــة مث ــع بالتجزئ ــذ البي ــر مناف ــن للتأجي ــن طابقي ــون م ــع B المك ــص المجم ــم تخصي ت
ــق  ــا الطاب ــق األرضــي. وأم ــك فــي الطاب ومقهــى، وصيدليــة وغيرهــا مــن المرافــق والخدمــات وذل
ــي  ــع المبان ــد جمي ــم تزوي ــا ت ــب. كم ــادات أوالمكات ــة والعي ــق الصحي ــص للمراف ــو مخص األول فه

ــاللم. ــد، الس ــض،و المصاع ــل المراحي ــة مث ــق الالزم بالمراف

The Community Centre (Clubhouse)
Families, friends and neighbours will get to gather at the Family Club to enjoy a range of 
facilities and services that complement the wonderful Bloom Gardens lifestyle.

• Reception Counter
• Spa, sauna and steam room
• Multi-functional hall for hosting various types of events
• Mosque
• Gymnasium and Squash court, Swimming pools for kids and adult changing rooms with 
lockers

The community centre is an integrated 2 storey recreation and amenity facility within 
the development. The ground floor has a welcoming reception area which distributes the 
direction to a dedicated children’s day care centre on the right side and the ladies’ health 
club which includes a lounge area, dressing/shower room and main gym area. An attached 
multi-purpose hall is also provided with direct external access for segregated/private 
functions when needed.

The main health club and gymnasium for men is located on the first floor adjacent to the 
property management office.

A 200 people capacity prayer community mosque complete with its amenities is also 
provided within the complex.

Gateway and Retail Area
The main gateway entrance to Bloom Gardens is characterised by a theme entrance 
gateway building that comprises a prominent gate/gatehouse Andalusian theme structure 
and two 2-storey building wings that house various retail and F&B outlets.  Block A which 
is to the left of the entrance is earmarked to have a supermarket, bank and restaurant.

Block B is earmarked to host 2 storey rentable retail featuring a bookshop, coffee shop, 
pharmacy and general retail at the ground floor.  The first floor is dedicated to possible 
outpatient health facilities (clinics) or offices.  All buildings are facilitated by toilets, lifts, 
stairs and amenities.





Another world-class development by bloom properties

For more information on this development 
or to pre-book your property, please contact 
Bloom Properties on: 800 bloom (85666)  
or email: info@bloom.co.ae

أو  المشــروع  هــذا  حــول  المعلومــات  مــن  للمزيــد 
لتســجيل حجــز مســبق لعقــارك، الرجــاء التواصــل مــع 
 800 bloom (85666) :ــة علــى الرقــم بلــووم العقاري
info@bloom.co.ae :أو مــن خــالل البريــد اإللكترونــي


