




• Hotel-inspired Premium Facilities

• Direct Water Canal Views

• Furnished Apartments

• 5 minutes to Downtown Dubai

• 2% Monthly Payments

• Award Winning Architecture

• Spacious Studio, 1 & 2 Bedroom Apartments

• و�سائل راحة ممتازة م�ستوحاة من فنادق ميلينيوم العاملية 

• اإطالالت مبا�سرة على قناة دبي املائية

•  �سقق مفرو�سة

• خم�س دقائق من داون تاون دبي

• دفعات �سهرية ب 2%

• ت�سميم حائز على جوائز لالإمتياز  

• م�ساحات وا�سعة ل�سقق اال�ستوديو، غرفة و غرفتي نوم
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INTRODUCTION 
TO THE PROJECT

Millennium Binghatti Residences epitomizes the luxurious hotel-
inspired life at the heart of Dubai. The 29-storey tower embraces 
the latest design technology to provide a truly state of the art home 
for its residents in one of the most up and coming areas of Dubai. 
The contemporary studio, one, and two-bedroom apartments that 
comprise Millennium Binghatti Residences are designed to maximize 
spatial use and functionality without compromising the comfort and 
elegance inspired from the Millennium Hotels and Resorts. The 
building’s premium amenities inspired from the Millennium Hotels 
and Resorts provide residents with a plethora of recreational activities 
to choose from. The direct views of the Dubai Water Canal and iconic 
Dubai Skyline solidify Millennium Binghatti Residences’ position as 
one of the best opportunities in the history of Dubai’s real estate 
market. We invite you to discover the luxurious Millennium Lifestyle. 

مقدمة 

للم�شروع

يعترب ميلينيوم بن غاطي ريزيدن�سز م�سروع �سكني رائد و مميز بو�سائل راحة و ترفيه م�ستوحاة من فنادق و منتجعات 

اأحدث الت�سميمات التكنولوجية كما  ميلينيوم العاملية الفاخرة.  ي�سم الربج املكون من ت�سعة وع�سرون طابقا  

ازدهارا يف مدينة دبي.  اأكرث املناطق  راحة املقيمني يف واحدة من  الفنية للم�سكن ل�سمان  االأ�سكال  اأف�سل  يوفر 

الغرفة  اأو �سقق  ال�سكنية، �سواء كانت ا�ستوديوهات  ال�سقق  اأ�سا�سه  النمط املعا�سر الذي �سممت على  و يهدف  

التي  االأناقة  و  الراحة  مبعايري  امل�سا�س  دون  الوظيفي  االأداء  و  امل�ساحات  ا�ستخدام  زيادة  اإىل  الغرفتني،  اأو  الواحدة 

تعك�س م�ستوى رفاهية فنادق و منتجعات ميلينيوم العاملية. وتعزز مناظر قناة دبي  املائية و دبي �سكايالين اخلالبة 

موقع م�سروع ميلينيوم بن غاطي ريزيدن�سز ليتمركز هذا املبنى �سمن اأف�سل الفر�س العقارية التي اأتيحت يف تاريخ 

�سوق دبي العقاري. ندعوك الكت�ساف  منط حياة ميلينيوم الفاخر .
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FROM THE CEO’s OFFICE
As an Architect, Artist, and Poet, I see the potential of art in every aspect of human life. From this perspective, my ultimate objective 
at Binghatti has revolved around the notion of “Illustrating The Art of Property”. As the CEO & Head of Architecture at Binghatti, I am 
leading the company’s into its third generation with the ambition of creating a renaissance of property in the region.
Inspired by the Arab region’s traditions, history, and culture, we have been successful in developing an identifiable and branded visual 
identity. I am delighted that many people easily identify our contemporary, vibrant, dynamic, and angular architectural style through the 
UAE. Our hard work and dedication received many prestigious awards such as the #30 Forbes’ TOP 100 Real Estate Companies in the 
Arab World in 2017, the Best Architecture Company Award from the Gulf Real Estate Awards in 2017, the Cityscape Awards of Emerging 
Markets in 2016, the Arabian Property Award in 2017 & 2018, the Real Estate Tycoon Award in 2017 from the government of Dubai, and 
the Infrastructure & Real Estate Excellence Award in 2017.  
With an investment value constituting over AED 3 Billion across a portfolio of more than 30 projects, the company currently operates in 
several areas throughout Dubai including Business Bay, Dubai Silicon Oasis, Dubai Marina, Jumeirah Village Circle, Liwan, Al Jaddaf and 
Dubai Land Residence Complex. The real-estate development arm of the Binghatti Holding possesses bold plans of expansion in the 
following years, specifically focusing on the expansion of its portfolio in diverse areas of Dubai. 

Muhammad BinGhatti 
CEO & Head of Architecture

Binghatti Holding

من مكتب ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي����ذي

اإ�س��تناداً  و  االإن�س��انية.  احلي��اة  مظاه��ر  م��ن  مظه��ر  كل  يف  الفني��ة  املي��زات  و  املالم��ح  روؤي��ة  املمك��ن  م��ن  اأن��ه  اأرى  �س��اعر،  و  فن��ان  و  معم��اري  مهند���س  ب�سفت��ي 

ق�س��م  مدي��ر  و  التنفي��ذي  الرئي���س  ب�سفت��ي  و  العق��اري”.  الف��ن  ”تر�س��يخ  مفه��وم  ح��ول  غاط��ي  ب��ن  يف  االأ�سا�س��ي  ه��ديف  يتمح��ور  املنطل��ق،  ه��ذا  اإىل 

املنطق��ة.  يف  معماري��ة  نه�س��ة  خل��ق  بطم��وح  الثال��ث  جيله��ا  اإىل  ال�س��ركة  اأق��ود  غاط��ي،  ب��ن  يف  الهند�س��ة 

النا���س  م��ن  العدي��د  اأن  كث��رياً  ي�س��عدين  لعماراتن��ا.  ممي��زة  ب�سري��ة  هوي��ة  تطوي��ر  يف  جنحن��ا  ثقافته��ا،  و  تاريخه��ا  و  العربي��ة  املنطق��ة  تقالي��د  م��ن  م�س��توحاة 

املتح��دة.  العربي��ة  االإم��ارات  دول��ة  اأنح��اء  جمي��ع  يف  الزواي��ا  املتع��دد  و   باحلي��اة  الناب���س  الديناميك��ي،  املعا�س��ر  املعم��اري  اأ�س��لوبنا  عل��ى  ب�س��هولة  يتعرف��ون 

جوائ��ز  اإط��ار  يف   30 الرتب��ة  جائ��زة  مث��ل  القّيم��ة  اجلوائ��ز  م��ن  العدي��د  عل��ى  ح�سلن��ا  حي��ث  خمتلف��ة  منا�س��بات  يف  تفانين��ا  و  اجل��اد  عملن��ا  ت�س��ريف  مت  ق��د  و 

لع��ام  العقاري��ة  اخللي��ج  جوائ��ز  اإط��ار  يف  املعماري��ة  للهند�س��ة  �س��ركة  اأف�س��ل  جائ��زة   ،2017 ل�س��نة  العرب��ي  الع��امل  يف  عقاري��ة  �س��ركة   100 الأف�س��ل  فورب���س 

و   2017 ع��ام  يف  العق��ار  اأعم��ال  رج��ال  جائ��زة   ،2018 و   2017 عام��ي  يف  العربي��ة  العق��ارات  جائ��زة   ،2016 لع��ام  النا�س��ئة  لالأ�س��واق  �س��كيب  �س��يتي  جائ��زة   ،2017

.2017 ع��ام  يف  العق��ارات  و  التحتي��ة  البني��ة  متي��ز  وجائ��زة  دب��ي،  حكوم��ة  ط��رف  م��ن  متن��ح  الت��ي 

بقيم��ة  املتح��دة  العربي��ة  االإم��ارات  اأنح��اء  يف  القاب�س��ة  غاط��ي  ب��ن  ال�س��ركة  يف  العق��اري  التطوي��ر  ذراع  ه��و  و  العق��اري  غاط��ي  ب��ن  قط��اع  يعم��ل  و 

عل��ى  احل��ايل  الوق��ت  يف  ال�س��ركة  تعم��ل  و  م�س��روع.  ثالث��ني  م��ن  الأك��رث  ا�س��تثمارية  حمفظ��ة  خ��الل  م��ن  امارات��ي  دره��م  ملي��ارات  ثالث��ة  تف��وق  ا�س��تثمارية 

دب��ي  جمم��ع  و  اجل��داف  و  لي��وان  و  الدائري��ة  جم��ريا  قري��ة  و  لل�س��يليكون  دب��ي  واح��ة  و  التج��اري  اخللي��ج  ذل��ك  يف  مب��ا  دب��ي  اأنح��اء  جمي��ع  يف  عدي��دة  م�س��اريع 

جريئ��ة  خطط��ا  ال�س��ركة  ل��دى  و  مرب��ع.  ق��دم  ملي��ون  قدره��ا  م�س��احة  ي�س��مل  ظب��ي  اأب��و  مدين��ة  يف  �سخ��م  جت��اري  م�س��روع  اإىل  باالإ�ساف��ة  ال�س��كني  الن��د 

دب��ي. مناط��ق  خمتل��ف  يف  التو�س��ع  عل��ى  ترك��ز  الت��ي  اخلط��ط  وباالأخ���س  املقبل��ة  االأع��وام  يف  للتو�س��ع 

م/ حممد بن غاطي

الرئي�س التنفيذي و مدير ق�سم الهند�سة املعمارية

بن غاطي القاب�سة
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A N  A W A R D  W I N N I N G  D E V E L O P E R

5TH DECEMBER 2017 | DUBAI, U.A.E

BINGHATTI 
DEVELOPERS

As an award-winning developer with a proven track record, Binghatti 
Developers has established itself as a pioneer in both real estate 
development and architecture. Binghatti Developers’ signature 
design style and commitment to providing high-quality projects 
in a timely manner has raised the benchmark for real estate and 
architectural design ingenuity in the region. With these values in 
place, the company is truly a manifestation Dubai’s greatness and 
sophistication.

�شركة بن غاطي

للتطوير  

غاطي  بن  ا�ستطاعت  حافل،  اإجنازات  �سجل  لها  و  اجلوائز  من  العديد  نالت  تطوير  �سركة  ب�سفتها 

للتطوير اأن تتمركز كال�سركة الرائدة يف كل من التطوير العقاري و الهند�سة املعمارية. فباالإ�سافة 

االلتزام بتقدمي م�ساريع عالية اجلودة و توفري معايري  ال�سركة  اإىل منط ت�سميمها املميز، و�سعت 

اأن ت�سبح جت�سيدا لكل مظاهر  اأولوياتها لتتمكن من   العقاري يف املنطقة �سمن  جديدة للتميز 

العظمة و الرقي التي تتمتع بها دبي.
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PRESTIGOUS & 
PROGRESSIVE

As one of the greatest real estate markets in the world, Dubai has 
continuously attracted savvy investors with unmatched rental returns 
and unlimited potential. 

The city has transformed itself from a desert oasis to a thriving 
metropolis and world class destination for both business and travel. 
Not only is it home to one of the most diverse populations in the 
world, Dubai is also the stage for the biggest shopping festival, the 
richest horse race, and some of the world’s most highly anticipated 
sports and entertainment events.

The progressive nature of Dubai has led the city to become a financial 
and commercial hub providing opportunities for those who have the 
ambition and drive to compete with the very best across the globe.

العراقة 

و التطور

باعتبارها واحدة من اأكرب اأ�سواق العقارات يف العامل، قد جذبت دبي م�ستثمرين واعني بقيمة عائدات التاأجري التي ال 

مثيل لها اإ�سافة اإىل اإمكانيات العقارات االإ�ستثمارية الال حمدودة.

حتولت املدينة نف�سها من واحة �سحراوية اإىل مدينة مزدهرة و وجهة عالية امل�ستوى لكل من االأعمال و ال�سفر. فهي 

لي�ست موطنا لواحد من اأكرث املجموعات ال�سكانية تنوعا يف العامل فح�سب، بل هي اأي�سا م�سرح الأكرب مهرجانات 

الت�سوق، و اأغنى �سباقات اخليول، و العديد من الفعاليات الريا�سية والرتفيهية املرتقبة يف العامل.

اأدت طبيعة دبي التقدمية اإىل اأن ت�سبح املدينة مركزا ماليا وجتاريا يوفر فر�سا ملن لديهم الطموح و دوافع التناف�س 

مع اأف�سل امل�ستثمرين القادمني من جميع اأنحاء العامل.
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التجاري اخلليج 
العمل اجلاد هو جوهر منو دبي احليوي و جناحها كمدينة من الطراز العاملي العايل. تتمثل الروؤية التقدمية للخليج 

االأبراج  من  رائع  مزيج  من  تتكون  حيث  دبي  قلب  مبثابة  املنطقة  تعد  حيث  دبي”،  “مانهاتن  اإن�ساء  يف  التجاري 

ال�سكنية و التجارية و اأماكن ترفيه حديثة و راقية.

من  ميكنهم  حديث  و  �سريع  حياة  منط  اإىل  ي�سعون  الذين  ال�سباب  للمهنيني  مهما  مركزا  التجاري  اخلليج  يعد  و 

اإىل مرتو  الو�سول  التجاري ب�سهولة  الو�سول يف غ�سون دقائق الأهم معامل و وجهات دبي. يتمتع �سكان اخلليج 

اأماكن  و  املطاعم  و  بالتجزئة  البيع  متاجر  من  الكثري  وجود  اإىل  باالإ�سافة  للمدينة  الرئي�سية  ال�سريعة  الطرق  و  دبي 

الرتفيه، مما ي�سمن راحتهم و �سعادتهم.

BUSINESS BAY Business Bay is at the core of Dubai’s dynamic growth and success 
as a world-class city. The progressive vision for Business Bay was to 
create the ‘Manhattan of Dubai’, a cosmopolitan heart of Dubai with 
high-rise residential, commercial, retail, and entertainment venues 
seamlessly blended together. 

The community is home to progressive young professionals seeking 
a fast-paced lifestyle within minutes of major landmarks of Dubai. 
Residents enjoy easy access to the Dubai Metro and major highways 
of the city while also having plenty of retail, dining, and entertainment 
venues in the community, ensuring excellence, accessibility, and 
convenience.
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DUBAI
INTERNATIONAL
AIRPORT

 15 MINUTES

DOWNTOWN
DUBAI

 5 MINUTES

 E311 - SHK. MOHAMMED
BIN ZAYED ROAD

E44 - AL KHAIL ROAD

E611- EMIRATES ROAD

E11 - SHK. ZAYED ROAD

DUBAI
MALL

 5 MINUTES

DIFC

 5 MINUTES

DUBAI CREEK
HARBOUR

 10 MINUTES

E66 - DUBAI / AL AIN ROAD

THE 
LOCATION

Millennium Binghatti Residences’ prime location at the heart 
of Dubai ensures that residents are just minutes away from 
every major destination of the metropolis.

LANDMARKS
o Downtown Dubai – 5 Minutes
o Dubai Mall – 5 Minutes
o DIFC – 5 Minutes
o Meydan – 5 Minutes
o Dubai Creek Harbor - 10 Minutes
o Dubai International Airport – 15 Minutes
o Kite Beach - 15 Minutes
o Mall of the Emirates – 15 Minutes
o The Palm Jumeirah – 20 Minutes
o Dubai Marina – 20 Minutes

ريزيدن�سز يف قلب دبي على بعد دقائق معدودة من  يقع م�سروع ميلينيوم بن غاطي 

اأهم الوجهات و املعامل الرئي�سية للمدينة.

املعامل الرئي�سة )ح�سب املخطط(

o دبي داون تاون - 5 دقائق

o دبي مول - 5 دقائق

o مركز دبي املايل العاملي - 5 دقائق

o ميدان - 5 دقائق

o خور دبي - 10 دقائق

o مطار دبي الدويل - 15 دقيقة

o �ساطئ كايت بيت�س - 15 دقيقة

o مول االإمارات - 15 دقيقة

o نخلة جمريا - 20 دقيقة

o مر�سى دبي - 20 دقيقة

ق�����ع ل���م���و ا
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م  ميلينيو

بن غاطي 

ريزيدن�شز

ا�ستلهم ت�سميم ميلينيوم بن غاطي ريزيدن�سز من م�سربيات حي الفهيدي التاريخي املعروف �سابقا با�سم الب�ستكية 

و الذي يقع يف اجلزء ال�سرقي من خور دبي. كان هذا النوع من النوافذ التقليدية حال مبتكرا ل�سمان خ�سو�سية ال�سكان 

مت  قد  العريق.  احلي  هذا  لبيوت  خارجية  جمال  مل�سة  اإ�سافة  و  لبيوتهم  ال�سم�س  اأ�سعة  من  ممتعة  كمية  توفري  و 

تطوير هذا الت�سميم املعماري يف بن غاطي للتطوير ملكافحة البيئة املناخية القا�سية ل�سحراء دبي. مت ت�سميم 

�سرفات املبنى باأ�سلوب ’ملتوي‘ بع�س ال�سيء لتوفري كمية منا�سبة من اأ�سعة ال�سم�س لل�سقق بينما توفر   هذه 

االأخرية مناظر  خالبة  لقناة دبي املائية و دبي �سكايالين. لزيادة عن�سر الت�سميم الهند�سي هذا، مت تعديل طوابق 

معينة الإعطاء املبنى مظهره املتميز و الذي ي�سيد بالعالقات التاريخية بني دبي و باقي مناطق اخلليج العربي.

واملناخ  بالثقافة  �سلة  ذات  تزال  ال  التي  التقليدية  للت�سميمات  فريد  و  حديث  جت�سيد  اإعادة  عن  عبارة  الت�سميم  هذا 

التاريخية،  ميلينيوم بن غاطي ريزيدن�سز  مثال نادر للهند�سة  االإقليمي. بف�سل نظرة جديدة على االأفكار الهند�سية 

املعمارية التي ال يتم جتاهل فيها التاريخ و الثقافة �سعيا لتحقيق احلداثة يف دبي.

MILLENNIUM
BINGHATTI
RESIDENCES

Millennium Binghatti Residences’ design draws its inspiration from the 
mashrabiyas prominently located throughout Al Fahidi historical neighborhood 
in Dubai, and which is also known as Al Bastakiya. These carved wooden 
windows were an innovative solution for providing privacy, shading, and 
architectural ornamentation. Blending form with function, this concept was 
developed in Millennium Binghatti Residences to combat the harsh climatic 
environment of the scorching Dubai desert. The building’s balconies are 
slightly ‘twisted’ to provide a pleasant amount of sunlight while also providing 
an incredible view of the Dubai Water Canal and Dubai Skyline. To magnify 
this design element, certain floors were repositioned to give the building its 
iconic wavy appearance, conceptualized as a tribute to Dubai’s historic ties to 
the Arabian Gulf.

The result of this design process is a uniquely modern reinterpretation of 
traditional ideas that are still relevant to the regional culture and climate. 
With a fresh take on historical ideas, Millennium Binghatti Residences is a 
rare example of vernacular architecture that has often been overlooked in the 
pursuit of authentic modernism in Dubai.
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PLANNED FOR 
PRACTICALITY

A variety of luxurious apartments ensuring comfort and 
convenience. Each apartment’s distinctive design is 
implemented without compromising practicality. The 
interior of every apartment was meticulously planned 
to maximize efficiency and convenience without 
compromising elegance and sophistication inspired 
from the luxurious Millennium Hotels and Resorts.

لتخطيط  ا

العملي

كل  ت�سميم  مت  فقد  مقيم.  لكل  الراحة  و  املتعة  ت�سمن  ال�سقق  من  متنوعة  جمموعة  نوفر 

�سقة بطريقة مميزة دون امل�سا�س بالطابع العملي لكل من هذه ال�سقق. و كذا مت التخطيط 

الداخلي لكل �سقة بدقة عالية لتحقيق اأق�سى قدر من الكفاءة و الراحة دون التخلي على االأناقة 

و الرقي امل�ستوحيان من فنادق و منتجعات ميلينيوم الفاخرة .
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LIFESTYLE
& RECREATION
Millennium Binghatti Residences features different 
deluxe amenities inspired from the Millennium 
Hotels and Resorts, and these amenities are 
unrivaled throughout Dubai. The building provides 
its residents with a plethora of recreational activities 
to choose from.

مميزات  ت�سمن  مبرافق  ريزيدن�سز  غاطي  بن  ميلينيوم  م�سروع  يتميز  

احلياة الع�سرية امل�ستوحاة من فنادق و منتجعات ميلينيوم العاملية و 

التي ال مثيل لها يف جميع اأنحاء دبي.  يوفر املبنى جمموعة كبرية من 

التي ت�سمن منط حياة ممتع و  االأن�سطة الرتفيهية و مرافق اال�ستجمام 

فاخر.

منط حياة اال�شتجمام

• Children’s Play Area

• Swimming Pool

• Health Club

• Landscaped Gardens

• م�ساحة لعب لالأطفال

• م�سبح

• نادي �سحي

• حدائق طبيعية خالبة
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LIVE THE 
PRESTIGE

The level of detail and planning when designing Millennium Binghatti 
Residences is highlighted in the hotel-inspired grand entrance lobby. The 
magnificent space is a marvelous continuation of the building’s exterior 
design. Decorative art panels and Italian marble provide a glimpse of the 
premium materials and finishing present throughout the building. The lobby’s 
spectacular design ensures a truly unique sense of arrival for residents and 
guests, offering a premium concierge-style service and unmatched distinction 
for your guests. 

ع�س حياة 

الرفاهية

يربز بهو املدخل الكبري  مليلينيوم بن غاطي ريزيدن�سز م�ستوى دقة التفا�سيل و التخطيط عند ت�سميم املبنى. و يعد 

الت�سميم  الداخلي للمبنى ا�ستمرارا  لتنا�سق الت�سميم اخلارجي حيث اأن اللوحات الفنية الزخرفية و الرخام االإيطايل 

يقدمان ملحة عن املواد العالية اجلودة و الت�سطيب يف جميع اأنحاء ميلينيوم بن غاطي ريزيدن�سز . الت�سميم الفاخر 

و  بالرفاهية  االإح�سا�س  ت�سمن  العاملية  ميلينيوم  منتجعات  و  فنادق  من  امل�ستوحاة  اخلدمات  و  اال�ستقبال  لردهة 

التميز لذى �سكان املبنى و �سيوفهم. 
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FACILITIES AND MEANS OF COMFORT

الت�شهيالت و و�شائل الراحة

• Premium concierge-style services

• Grocery on Demand

• Facilities Management

• 4 Ground Floor Retail Shops

• 24/7 CCTV and Building Security

• Covered Parking

• Panoramic Lifts

• Prayer Hall

• 24/7 Maintenance Hotline

• Housekeeping Services Facilitation

• Daycare Services Facilitation

• Catering Services Facilitation

• Laundry Services Facilitation

• خدمات اإ�ستقبال و م�ساعدة برفاهية الفنادق
• خدمات تو�سيل املوؤن

• اإدارة مرافق املبنى
• حدائق طبيعية خالبة

• 4 حمالت للبيع بالتجزئة يف الطابق االأر�سي
• 24/7 كامريات مراقبة و اأمن املباين

• مواقف �سيارات مغطاة

• م�ساعد بانورامية
• م�سلى

• 24/7  خدمات �سيانة

• ت�سهيل خدمات التنظيف
• ت�سهيل خدمات تزويد الطعام

• ت�سهيل خدمات غ�سل املالب�س
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DIRECT WATER 
CANAL VIEWS

Real estate is all about location, location, and location. The location 
of Millennium Binghatti Residences is difficult to beat. The building 
sits directly on the Dubai Water Canal waterfront with unobstructed 
views of the iconic Dubai Skyline. Residents can enjoy the recently 
completed Dubai Water Canal for walkable access to Jumeirah or 
take a glance at one of the world’s most recognizable icons, the Burj 
Khalifa, just outside their windows.

اإطالالت  مبا�شرة 

على القناة املائية

املوقع من اأهم عنا�سر امللكية العقارية و من ال�سعب التغلب على موقع ميلينيوم بن غاطي 

مبا�سرة  اإطالالت  املميز   املوقع  هذا  يوفر  و  املائية  دبي  قناة  مرفاأ  على  املبنى  يقع  ريزيدن�سز. 

التي  املائية  دبي  بقناة  اال�ستمتاع  للمقيمني  ميكن  �سكايالين.  دبي  و  املائية  دبي  قناة  على 

مت االإنتهاء من اإن�سائها موؤخرا حيث متكن هذه القناة من �سهولة الو�سول اإىل جمريا كما توفر 

اإطالالت خالبة على برج خليفة الذي يعد اأحد اأبرز املعامل املعمارية يف العامل. 
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IMPECCABLE 
DETAILS

The lavish materials and uncompromised finishing throughout 
the building reflect the supreme quality and craftsmanship of 
only the most distinguished of international suppliers. All the 
fittings and fixtures within the apartments are hand-picked to 
perfectly compliment the interior design. The sliding glass 
doors and windows create a perfect balance between the 
interior and exterior spaces while maintaining the highest level 
of environmental control, comfort, and functionality.

تعك�س املواد الفخمة و الت�سطيب يف جميع اأنحاء املبنى جودة اختيار املواد 

من اأبرز املوردين الدوليني. مت اختيار جميع التجهيزات و الرتكيبات داخل ال�سقق 

الزجاجية  االأبواب  لل�سقق.  الداخلي  الت�سميم  تنا�سق  لتحقيق  فائقة  بعناية 

املنزلقة و النوافذ تخلق التوازن املثايل بني امل�ساحات الداخلية و اخلارجية مع 

احلفاظ على اأعلى م�ستوى من الرقابة البيئية و الراحة و الت�سميم العملي.

فائقة  تفا�شيل 

الدقة
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SOPHISTICATED 
SPACES

م�شاحات 

مميزة

The spacious studios and one-bedroom apartments are an 
idyllic niche for dynamic professionals. The diligent design 
and craftsmanship provide a logical and efficient layout to 
maximize spatial use and comfort.

اال�ستوديوهات الوا�سعة و ال�سقق ذات غرفة النوم الواحدة اختيارات مثالية للمهنيني الن�سيطني. 

يوفر الت�سميم املحرتف و التخطيط العملي  اأق�سى قدر من اال�ستخدام املكاين و الراحة.

اال�شتوديو

435 قدم - 715 قدم 

40 م - 66 م

غرفة نوم واحدة

810 قدم - 1,265 قدم.

75 م - 117 م

STUDIO
435 ft2 - 715 ft2 
40 m2 - 66 m2

ONE BEDROOM
810 ft2 - 1,265 ft2

75 m2 - 117 m2
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SPACIOUS & 
SPLENDID

وا�شعة 

وخالبة

The two-bedroom apartments in Millennium Binghatti 
Residences are an abode of relaxation. The plush interiors offer 
a perfect balance of luxury, pragmatic design, and authentic 
modern design, making them an ideal choice for families.

 تعد ال�سقق املكونة من غرفتي النوم يف  ميلينيوم بن غاطي ريزيدن�سز ف�ساءاً مثاليا 

لالإ�سرتخاء. توفر الت�سميمات الداخلية توازنا مثاليا بني الفخامة و الت�سميم العملي و 

ال�سكل احلديث، مما يجعل هذه ال�سقق خيارا مثاليا للعائالت.

غرفتي نوم

1,315 قدم - 2,050 قدم. 

122 م - 190 م

TWO BEDROOM
1,315 ft2 - 2,145 ft2 
122 m2 - 199 m2



1. All materials, dimensions, and drawings are approximate. 2. Information is subject to change without notice. 3. Actual areas may vary from the stated area. 
4. Drawings and renderings may not be to scale. 5. The developer reserves the right to make revisions and alterations without any liability whatsoever.




