MIRA OASIS

Have the time of your life!

welcome to

MIRA OASIS

تمتع بأسلوب الحياة الفاخرة

LIVE THE LEISURE LIFESTYLE

يجسد واحة ميرا بموقعه المميز في «ريم» مجمع عائلي َا حضاريًا ،ويتكون من

للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية وتوفر لسكان المجمع إمكانية الوصول

مجمع لوحدات التاون هاوس والمنازل المزودة بشرفة «تيراس» المصممة

بسهولة إلى أرقى المرافق على اختالف أنواعها .كما يوفر مجمع ريم الذي

بشكل جميل ومبدع .ويمثل مشروع ريم بما يوفره من أرقى معايير العيش

يركز بالدرجة األولى على الحياة األسرية ومتطلباتها ،ستة ماليين قدم

الحضري الرغيد في القرن الحادي والعشرين فتحًا جديدًا في هذا المجال

مربع تزخر بأرقى ما توفره المدينة من مرافق الترفيه والتسلية والمنشآت

حيث يضم باقة ع ّز نظيرها من المحالت التجارية ومرافق االستجمام والترفيه

التجارية واالجتماعية التي تناسب كافة األعمار واألذواق .وعالوة على المركز

على بعد خطوات من عتبة منزلك.

االجتماعي ،تتمتع الوحدات السكنية بالمرافق التي تتوفر لكل حي
كالمسابح والمالعب الرياضية ومراكز التسوق والحدائق الصغيرة ،باإلضافة

ويمثل ركن التسوق والمناطق الترفيهية ،القلب النابض وسط مجمع ريم
حيث يضم شبكة شوارع تصطف على جنباتها األشجار ،تعززها ممرات

إلى المساجد والمدارس.

of tree-lined boulevards with dedicated pedestrian and cyclist
paths provide residents seamless access to a plethora of
world-class amenities. Driven by a family-centric mantra,
Reem offers six million square feet of the city’s finest leisure,
entertainment, retail and social facilities for a spectrum of
ages and choices. Apart from the community hub, residential
pockets also enjoy neighbourhood swimming pools, sports
courts, retail centres and pocket parks as well as mosques and schools.

MIRA OASIS in Reem is a blueprint for the urban family
community, comprising beautifully designed cluster townhouses
and terrace houses. Contemporary 21st century living at its
best, Reem breaks new ground with a host of avant-garde
retail, recreation and leisure offerings on your doorstep.
At its nucleus, Reem’s shopping avenue and entertainment
zones are the pulse of this satellite community. A radial network

مالذ رائع للهدوء واالنسجام
 ومزينة بأرضيات،تضم أماكن فسيحة للمعيشة مضاءة بنور الشمس

 دقيقة بالسيارة عن البرشاء ومدينة دبي15 تقع «واحة ميرا» على مسافة

من السيراميك واللمسات األنيقة من الخشب الفاخر ومزودة بمطابخ

 مما يجعله قريبًا من أرقى،لإلعالم واإلنترنت وأهم المؤسسات التعليمية

.جاهزة مفتوحة

.مرافق المدينة وأماكن العمل والتسلية والترفيه والتسوق

وتوفر لك منازل التاون هاوس رحابة متناهية تشمل حدائق خاصة بما

 وحدة تاون411  النابض بأصالة التراث وسحر الصحراء،»يضم مجمع «واحة ميرا

يتوافق مع أسلوب الحياة الفاخر الذي تطمح للحصول عليه ويلبي

هاوس ومنزل مزود بشرفة «تيراس» مصممة على الطراز الحديث يتكون كل

احتياجات أسرتك في مجمع فخم مزود بالبوابات التي تعزز في نفسك

 ُصممت هذه المنازل الفاخرة حول ساحات.منها من ثالثة إلى أربعة غرف نوم

.الشعور باألمن واألمان

 وتزدان بواجهات تحفل باأللوان، وفقًا ألرقى السمات المعمارية،مفتوحة
 أما األجزاء الداخلية فهي.الزاهية التي تبعث على الشعور بالدفء

MIRA OASIS, A HAVEN OF HARMONY
An estimated 15-minute drive away from Barsha, Dubai Media
and Internet City and leading educational institutions, MIRA
OASIS is surrounded by the city’s most prominent work, play,
leisure and retail destinations.
Infused with the heritage and beauty of the desert, MIRA
OASIS offers a choice of 411 spacious three to four-bedroom
contemporary cluster townhouses and terrace houses. Set
around open courtyards, timeless architecture and warm earth
colours pervade the façade of these luxury homes. Step inside

to spacious, sunlit living spaces adorned with ceramic flooring,
wood detailing and stylish, fitted open kitchens. The selection
of townhouses in this premier gated community provide
generous accommodation including private gardens and studies
to suit your individual lifestyle and family needs.
With access to arterial roads on three sides, a mosque, primary
school, retail centre, neighbourhood park and children’s play
area, MIRA OASIS is truly a community within a community.
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