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Dubai is the land of opportunity. Progression, ambition and an unquenchable thirst for the 
very best has made this unique city one of the most desirable and attractive places to live    
in on earth.

A World-class 
Destination

وجهة عالمية راقية
دبي أرض الفرص العظيمة. تمثل الطموح والحماس لتحقيق وإنجاز األفضل، هذا ما جعل هذه 

المدينة المميزة أكثر المدن طلبًا للعيش ومحط أنظار العالم بأسره.
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Dubai’s persistence and intelligence has witnessed the city’s exponential growth in terms 
of people and opportunity. Winning the EXPO 2020 bid, in addition to a plethora of other 
accolades, not only illustrates this city’s exclusive attractions but also its resolve in making 
opportunities available to many.

Living the Life

حياٌة.. بأروع ما يكون
إّن المثابرة واإلنطالق نحو المستقبل ساهما بشكٍل كبير في نمو دبي وزيادة الفرص وزيادة أعداد 

الطامحين في االستفادة منها. ومع إنجازاٍت عمالقة كالفوز بإستضافة معرض إكسبو 2020، 
باإلضافة إلى عدد كبير من الجوائز، أصبحت دبي مقصدًا أساسيًا للعالم بما تتبناه من أهداف 
مستقبلية جعلتها مصدرًا حقيقيًا لكل أنواع الفرص المتاحة للجميع، تمامًا مثل “فيدا رزيدنس 

وسط مدينة دبي”.
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Record-breaking Surroundings

أحط نفسك بأيقونات معمارية
حطمت األرقام القياسية



Emaar’s philosophy on development is a holistic one, creating carefully considered 
communities and lifestyles that seamlessly encompass urban living with work, play, leisure 
and retail. Emaar is the epitome of a lifestyle brand, having etched its name forever into the 
annals of history, with flagship developments like Downtown Dubai – home to unparalleled 
architectural and engineering achievements such as Burj Khalifa, The Dubai Mall and The 
Dubai Fountain. Continuous innovation and evolution that pre-empt consumers’ needs for a 
better life and uncompromising quality are the cornerstones of Emaar’s continued success 
and growth, both at home and internationally. 

Our Philosophy 

تمتلك إعمار رؤية شاملة لعملية التطوير، ودورها ال يقتصر على البناء فحسب بل توفير مجمعات 
عمرانية على أعلى مستوى من الرقي، وأسلوب حياة مميز يجمع بين مرافق العمل والرياضة 

والترفيه وخدمات البيع بالتجزئة. من هنا يمكن القول بأن إعمار نموذج مشرق لعالمة تجارية تجّسد 
رغد العيش، عالمة تجارية خّطت إسمها إلى األبد في سجالت التاريخ بفضل مشروعها العمالق 

“وسط مدينة دبي” الذي يضم مجموعة من أبدع األيقونات المعمارية والهندسية في العالم 
مثل برج خليفة ودبي مول ودبي فاونتن. تحرص إعمار بشكل دائم على االبتكار والتطوير لتلبي 

كافة احتياجات عمالئها من أجل حياة أفضل ومستوى استثنائي من الجودة، األمر الذي يمثل ركيزة 
نجاحها ونمّوها المستمر محليًا وعالميًا.

رؤيتنا
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Would you be interested in living in the world’s most prestigious square kilometre?  
The new ‘heart of the city’, Downtown Dubai, is the flagship project of Emaar. It is a  
500-acre development boasting world-class assets, including commercial, residential,  
hospitality, entertainment, shopping and leisure, all in open green spaces dotted with lakes  
and The Dubai Fountain, the world’s tallest performing fountain. Located at its centre is  
Burj Khalifa, the world’s tallest building developed by Emaar.

The Centre of Now

اآلن للحياة عنوان
هل ترغب بالعيش في أرقى كيلومتر مربع في العالم؟ وسط مدينة دبي األيقونة المعمارية لشركة 

إعمار والتي توصف بقلب العالم الحاضر وتمتد على مساحة ٥00 فدان، كما تضم أضخم اإلنجازات 
التطويرية في العالم، ومن بينها المرافق التجارية، السكنية، الفنادق، أماكن التسلية والترفيه، 

التسوق وتمضية الوقت، ضمن مساحات خضراء مفتوحة ومزينة ببحيرات ودبي فاونتن النافورة 
االستعراضية األكبر في العالم. وفي قلب هذه المساحة الراقية، يشمخ عاليًا “برج خليفة”،

أطول مبنى في العالم.
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Downtown Dubai is an inspired urban concept which reconfirms Dubai’s status as a global 
player and provides the answer to modern, city living. Burj Khalifa is the pivotal axis for this 
revolutionary development, giving the world a new point of reference.

The tallest building and the largest shopping and entertainment destination in the world 
gives unprecedented dynamism and scale to the overall project. But this is not just about size, 
it’s about inspiring architecture that shapes our lives for the better.

Experience
Upscale Living

وسط مدينة دبي، مفهوم ُملهم للحياة الحضرية الراقية يؤكد مكانة دبي كوجهة عالمية جاذبة، 
ويقدم نموذجًا مثاليًا للحياة المدنية الحديثة. يقف برج خليفة شامخًا وسط هذا الحي الجديد معطيًا 

مثااًل للعالم بأسره في االتقان واإلبداع والتفّرد.

وقد ساهم تشييد أطول برج وأكبر وجهة للتسّوق والترفيه في العالم في إثراء هذا المشروع 
وتوسيع نطاقه ومنحه طابعًا استثنائيًا ال نظير له. ولكن األمر ال يتعلق فقط بالحجم الكبير أو 

الطابع الفريد وإنما أيضًا بالفن المعماري المذهل الذي يشّكل أسلوب حياتنا المستقبلي ويرتقي 
به ألفضل المستويات.

اختبر فخامة
العيش ورغده
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Burj Khalifa is the world’s tallest building and the centrepiece of the Gulf region’s most 
prestigious urban development to date. This architectural phenomenon is a global tourist 
magnet that skyrockets Dubai into the global limelight.

Burj Khalifa radiates out in a series of ellipses from the sky-breaking tower, it’s a complete 
residential, commercial, hospitality and entertainment experience. 

Visit the Armani hotel and At.mosphere, the world’s highest restaurant. Take the dramatic 
ascent from The Dubai Mall, joining double-decker elevators that whisk you to level 124 in 
under a minute. The uninterrupted 360° panorama from the observation deck takes in Dubai 
Creek to the north, Abu Dhabi to the south and the vast expanses of ocean and desert to the 
west and east.

An Achievement
of New Heights

إنجاز جديد يسطع 
في سماء دبي

يعتبر برج خليفة أطول بناء من صنع اإلنسان في العالم، ونقطة ارتكاز واحد من أفخم وأرقى 
مشاريع التطوير الحضري في منطقة الخليج. تتمتع هذه األيقونة المعمارية المذهلة بقدرة 

استثنائية على جذب السياح من كل حدب وصوب، لتضع بذلك دبي في مصاف أشهر وأكثر 
الوجهات السياحية طلبًا في العالم.

يتسم برج خليفة بتصميمه الدائري االنسيابي، إذ يرتفع بكل أناقة نحو عنان السماء بطبقات دائرية 
متصلة تضم الشقق السكنية والمساحات التجارية وأرقى وسائل الضيافة والترفيه لتمنحك تجربة 

متكاملة ال ينقصها أي شيء على اإلطالق.

دّلل حواسك في فندق أرماني ومطعم أتموسفير، أعلى مطعم في العالم. ولتجربة تتخّطى حدود 
الذهول والدهشة، ابدأ رحلتك في دبي مول، باستخدام أحد المصاعد مزدوجة الكبائن الذي سينقلك 

إلى الطابق 124 في أقل من دقيقة. ستصل إلى منصة المراقبة حيث يمكنك أن تدور بناظريك 
في مشهد بانورامي على محيط 360 درجة بال انقطاع، لتسحر عينيك بمشاهد تمتد من أبوظبي 
جنوبًا إلى خور دبي شمااًل، ومن عباب المحيط الممتد إلى فيافي الصحراء المترامية غربًا وشرقًا.
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The Dubai Mall, the world’s largest and most visited shopping and entertainment destination 
welcomed more than 75 million visitors in 2013. The Dubai Mall offers an unparalleled retail 
mix combined with world-class dining, entertainment and leisure attractions.

The Fashion Avenue is a precinct dedicated to high fashion and makes The Dubai Mall the 
fashion capital for the region. Another niche component of the mall is The Souk, an elegantly 
designed precinct featuring jewellery shops, accessory outlets, traditional Arab clothing and 
handicraft stores, as well as many other delights. 

Built to Impress

ُبني ليدهشك بروعته
دبي مول، وجهة التسّوق والترفيه األضخم واألكثر ارتيادًا في العالم، إذ قام بزيارته أكثر من 

٧٥ مليون زائر في العام 2013. يوّفر دبي مول مزيجًا ال مثيل له من المحالت التجارية وأرقى 
المطاعم ووسائل الترفيه واالسترخاء في العالم.  

وبفضل قسم الموضة، استحق دبي مول لقب عاصمة األزياء في المنطقة، أضف إلى ذلك 
قسم السوق الذي يمتاز بتصميمه األنيق وتتوّزع فيه متاجر المجوهرات، واألكسسوارات، 

والمالبس والحرف العربية التقليدية وغيرها الكثير.
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As well as encapsulating an unrivalled and astonishing breadth of shops, The Dubai Mall 
boasts a leisure and entertainment portfolio comprising of a record-breaking aquarium and 
underwater zoo, an Olympic size ice rink, a 22-screen cinema, an indoor theme park and
the children’s city KidZania®, which anywhere else, would be destinations in their own right. 

Dubai Aquarium and Underwater Zoo is a breathtaking experience which is home to a unique 
mix of 33,000 aquatic animals and 250 species. It’s colossal viewing panel, the recipient of a 
Guinness World Record for ‘The World’s Single Largest Acrylic Panel’ is accessible to all those 
who set foot in the mall.

Another one of the mall’s unique precincts is the open-air street-scape, The Village, that 
offers a rich collection of denim brands and brings an outdoor community feel with tree-lined 
walkways, cafés and restaurants. 

Attractions
that Amaze

وجهات تخطف 
القـــلـوب واألذهان

إلى جانب احتوائه على أكبر وأرقى المتاجر العالمية، فإن دبي مول يضم مجموعة من أروع 
وجهات الترفيه والتسلية في العالم، والتي تضم دبي أكواريوم أحد أكبر أحواض السمك 

الداخلية في العالم وحديقة حيوانات مائية، وحلبة تزّلج بمقاييس أوليمبية، باإلضافة إلى 22 
شاشة عرض سينمائي ومدينة مالهي داخلية ومدينة كيدزانيا الخاصة باألطفال. ما من مكان آخر 

يقدر أن يجمع كل هذه الوجهات الترفيهية في وجهة واحدة فقط مثلما فعل دبي مول.

يضم دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية تشكيلة فريدة من 33٫000 حيوان بحري و2٥0 
ساللة مختلفة. ويمكن لكل من يزور دبي مول أن يستمتع بمشاهدة هذا العالم الفريد عبر الممر 

الدائري المدرج ضمن موسوعة جينيس لألرقام القياسية كأكبر واجهة أكريليك في العالم.

أما الشوارع المفتوحة على الهواء الطلق، ذا فيالج، فتعتبر إحدى أهم المناطق التي تمّيز دبي 
مول بما تقدمه من محال تجارية وماركات عالمية ومطاعم ومقاٍه استثنائية في ممرات مكسوة 

باألشجار ومفعمة بالحياة والحيوية.



قصة حياة جديدة
A New Chapter in Luxury Living
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ضيافة عصرية

Emaar Hospitality Group extends its portfolio of luxury with its new, upscale brand, VIDA 
Hotels and Resorts. Designed for the inspired, VIDA is an urban hub; a place for the next 
generation of entrepreneurial minds to stay, play and connect. Intuitive style, comfort and 
sensory stimulation are all on the agenda and of course, cosmopolitan service all offering 
something unique and something beautiful.

Contemporary 
Hospitality

قامت مجموعة إعمار للضيافة بإضافة فندق ومنتجعات فيدا إلى مجموعتها الواسعة من أرقى 
مرافق الضيافة والترفيه. صّمم فيدا خصيصًا ليكون مركزًا حضريًا جاذبًا للجيل الجديد من رجال 

األعمال الذين يبحثون عن مكان مثالي لالسترخاء واالستمتاع والتواصل. الفندق والمنتجع الجديد 
يوّفر كل سبل الراحة والرفاهية عبر مجموعة ال نظير لها من أرقى الخدمات العالمية.
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VIDA is quintessentially about style and the urban modernism of cosmopolitan life. 
VIDA Hotels and Resorts reflects the very essence of its chic existence, through its immaculate 
service and unique offerings.

Food for life: VIDA is about unique living and its food offerings represent just that. La Serre is 
a traditional Parisian boulangerie serving freshly-baked breads and cakes and Toko, an award-
winning Japanese restaurant in Sydney, is now on your doorstep offering modern ‘izakaya’ 
style dining.  

Discover Fine Dining

تجربة مذاق لم تعرفها 
من قبل

ُصّممت فنادق ومنتجعات فيدا لتقدم مثااًل فريدًا في الحداثة والحياة العصرية المتنوعة، 
إذ يتجّلى بوضوح المستوى المتميز من الرفاهية واألناقة التي توفرها فيدا عبر مجموعتها 

االستثنائية من أروع الخدمات والعروض.

 ،La Serre تتميز فنادق ومنتجعات فيدا بطابع مختلف وفريد، تمامًا كالطعام الذي تقدمه. فمن
المخبز الباريسي الرائع الذي يقدم أطيب المخبوزات والحلويات إلى Toko، المطعم الياباني 

الحاصل علي جوائز في سيدني والذي يقدم الطعام على طريقة Izakaya العصرية وال يبعد 
عنك أكثر من خطوات معدودة.
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VIDA, meaning ‘life’ in Spanish, embraces warmth, simplicity and youthful vitality. Challenging 
conventional industry norms, VIDA brings inspiring simplicity, sophisticated energy and 
intuitive style to become the last word in understated cool. 

At VIDA, guests have the environment, facilities, services and technology they need to 
optimise their lives. Here the extras are basics, providing a reason to indulge and invent, to 
feel and to adore.

Style
with Every Step

أسلوٌب ال ُيضاهى
“فيدا”، تعني “الحياة” باللغة اإلسبانية، وتحتضن الدفء، البساطة وحيوية الشباب. 

بأسلوٍب يتحّدى المعايير التقليدية، “فيدا” تحمل البساطة بجمالها، بأسلوبها وبنمط الحياة فيها 
لتصبح في النهاية الكلمة األخيرة في عالم التمّيز. 

مركز متمّيز لألعمال، حيث أحدث وسائل التكنولوجيا، الخدمات، التسهيالت وأروع األجواء التي 
يحتاجها النزالء لتحسين حياتهم. هنا، كل شيء ممّيز، وليس على نطاق األمور العادية. إنها الحياة 

بمرحها، بهدوئها وراحتها - إنها مكاٌن يأسرك ويعطيك روح االبتكار، لتشعر، تعيش وتحب.
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In a prime location on Mohammed Bin Rashid Boulevard and directly linked to the upscale 
VIDA Downtown Dubai hotel, VIDA Residence is a 58-storey serviced apartment tower, sitting 
on a 3-level podium.

The tower’s beautiful views ensure that you can take full advantage of the vibrant and
world famous boulevard, as well as of Burj Khalifa and The Dubai Fountain. The architectural
expression is a vertical combination of stone and glass inspired by New York art deco
architecture of the 20s, with a modern look and detailing that blends into the overall
architectural theme of Downtown Dubai.

إليكم فيدا رزيدنس 
سكــاي كوليكشن 
وسط مدينة دبي

في أهم نقطة على بوليفارد محمد بن راشد وباتصال مباشر مع فندق فيدا وسط مدينة دبي 
الجديد، تقدم فيدا رزيدنس برجًا مؤلفًا من ٥٨ طابقًا من الشقق الفندقية المبنية على 3 منصات 

مختلفة االرتفاع.

لقد تم تصميم هذا البرج بطريقة تسمح بمشاهدة المناظر الساحرة من الغرف، لتستمتع في 
كل لحظة بإطاللة مذهلة على بوليفارد محمد بن راشد وبرج خليفة ودبي فاونتن. إن التصميم 

المتقن للطوابق يسمح بإطاللة ال مثيل لها. كما تشّكل الخطوط الهندسية مجموعة عامودية 
متداخلة من الحجارة والزجاج مستوحاة من الفن المعماري الخاص بمدينة نيويورك في عشرينيات 

القرن الماضي، ولم نغفل إضفاء لمسة عصرية تندمج ببساطة وانسيابية مع روح المدينة 
وطابعها االستثنائي.

Introducing VIDA 
Residence Downtown 
Dubai Sky Collection
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Life at the Centre
You won’t want to leave Downtown Dubai. It is the embodiment of lifestyle, luxury and 
being. Dubai is an exciting, wondrous adventure that never ceases to amaze.

Such a unique opportunity to invest in your future may never happen again. Make no 
mistake, if you choose to make VIDA part of your life, you’ll be among a select number of 
people whose dreams have become their reality.

لن ترغب بمغادرة وسط مدينة دبي: ألنها تجسيٌد ملموس ألسلوب الرقي والفخامة في الحياة. 
إّن دبي هي مغامرٌة مثيرة بحّد ذاتها حيث ال نهاية للدهشة فيها.

هذه هي الفرصة المميزة لالستثمار في المستقبل والفرصة قد ال تأتي إال مرة واحدة في الحياة. 
فإذا اخترت أن تكون “فيدا” هي حياتك، فأنت بالتأكيد قمت باختيار المكان الصحيح، ألنك ستنضم 

لمجموعة من الناس الذين اختاروا أن تصبح أحالمهم جزءًا حقيقيًا من حياتهم.

 حياتك..
في وسط الحياة
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VIDA Residence is linked to VIDA Downtown Dubai Hotel via an air-conditioned glass bridge 
connecting the podium levels of the residences to the hotel. This link will give you seamless 
access to all a world-class hotel has to offer, in a modern style.

Access a World
of Splendour

فيدا رزيدنس متصلة مباشرة مع فندق فيدا وسط مدينة دبي بواسطة جسٍر زجاجي مكّيف 
يربط مستويات المنصات السكنية مع الفندق. هذا الرابط يؤّمن لك الوصول إلى فندٍق عالمي 

المستوى بأسلوبه وخدماته وبلمسته العصرية.

عالم من الروائع
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Haute Couture 
Interiors
VIDA Residence Downtown Dubai Sky Collection apartments feature thoughtfully planned out 
interiors designed to make the most of this exclusive space with breathtaking views across the 
Downtown district.The magnificent views are further enhanced by the large windows which are a 
prominent feature, complimenting the subtle design tones with an abundance of natural light. The 
selection of bold modern furnishings adds an element of contrast which further heightens the sense 
of spaciousness within each room.

تم تصميم شقق البنتهاوس من فيدا رزيدنس سكاي كوليكشن وسط مدينة دبي بشكل 
متقن ومدروس لالستفادة القصوى من المساحة واالستمتاع بإطاللة ساحرة  على منطقة 

وسط المدينة بأسرها. تظهر المناظر الرائعة بوضوح عبر النوافذ الكبيرة المصّممة بأناقة بالغة 
وأسلوب هندسي يسمح بتمرير ضوء الشمس طوال النهار ليكشف الستار عن روعة التصميم 
الداخلي للشقة. وتضيف التشكيلة الراقية من قطع األثاث العصرية لمسة فريدة من التجانس 

واالنسيابية معطية إحساسًا أكبر بالرحابة والفخامة في كل غرفة.

تصاميم داخلية على أعلى 
مستوى من الرقي
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A Touch of Culture 
in Every Closet
The tower comprises 340 serviced one, two, three, four and five-bedroom apartments. 
In addition, the 3-storey podium contains a wide range of amenities including a beautiful 
swimming pool, gym and a children’s play area. There are shops, cafés and restaurants
close-by on the glamorous boulevard.

The design direction is characterised as urban with strong influences of the neighbourhood.
It is a modern mix encompassing the respect for heritage and the love of modernity. 

Located at the heart of The Old Town precinct of Downtown Dubai, the hotel is physically 
linked to the traditional souk, Dukkan Al Manzil and faces the world’s tallest tower, Burj Khalifa. 
Heritage on one side and innovation on the other, the difference is further enhanced with the 
use of neutral colours to create fresh and eclectic interiors that provide a chic ambience for 
those seeking the perfect complements to work and to play.

يضم البرج 340 شقة فندقية تتراوح مساحاتها بين غرفة واحدة وغرفتين وثالث وأربع وخمس 
غرف. كما يضم البرج منصة من 3 طوابق تجمع بين مجموعة واسعة من وسائل الترفيه كبركة 

سباحة رائعة وناٍد رياضي ومنطقة ألعاب لألطفال، كل هذا بالقرب من مجموعة متنوعة من 
أرقى المتاجر والمطاعم والمقاهي في بوليفارد محمد بن راشد.

يقع الفندق في قلب المدينة القديمة الكائنة بوسط مدينة دبي مقابل أطول برج في العالم، 
برج خليفة، ويتصل مباشرة بالسوق التراثي، دكان المنزل.

التناغم الفريد بين عراقة التراث وإشراق الحداثة يضفي أجواء مفعمة باألصالة والحيوية، كما أن 
األلوان الهادئة المستخدمة في التصاميم الداخلية تخلق هالة من الدفء والرقي الذي يبحث عنه 

كل من يريد مكانًا مثاليًا للعيش والعمل واالستمتاع.

لمسة من العراقة 
في كل ركن
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Living the VIDA Life
Spread across an alluring space, each of the 26 exclusive VIDA Residence Downtown Dubai 
Sky Collection apartments are complete with state-of-the-art finishes set within modern 
design features and contemporary spaces. With a host of amenities including a swimming 
pool, gym, and dedicated kids area for day-to-day activities, the VIDA residential experience 
is tailored to meet your every need, every day. In addition, a host of nearby restaurants and 
retail offerings will help make life at the VIDA Residence convenient and complete.

تتميز كل شقة من مجموعة شقق فيدا رزيدنس سكاي كوليكشن وسط مدينة دبي الـ 26 
بمساحتها الرحبة وتجهيزاتها المتطورة وتصميماتها العصرية الفاخرة. كما أن جميع الشقق تتمتع 

بمجموعة رائعة من المرافق والتي تتضمن بركة سباحة وناٍد رياضٍي ومنطقة ألعاب لألطفال، 
لقد تم تصميم شقق فيدا بشكل يجعلها تلبي كافة احتياجاتك كل يوم. كل هذا باإلضافة إلى 

عدد من المطاعم والمتاجر الراقية والتي ستجعل إقامتك في فيدا تجربة عيش ممتعة ومتكاملة.

روعة العيش في فيدا
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The Ultimate 
Upgrade
Thanks to its world-class neighbourhood, unparalleled amenities, flawless finishing and more, 
an upgrade to life at the Vida Residence Downtown Dubai Sky Collection is one only a few 
will have the privilege of enjoying. Such a prestigious address commands the presence of the 
city’s finest, and we invite you to be one of those select few. 

Discover your life at the Vida Residence Downtown Dubai Sky Collection. Discover world-class 
living in Dubai.

العيش في فيدا رزيدنس سكاي كوليكشن وسط مدينة دبي يعني العيش وسط مجموعة من 
أروع األيقونات المعمارية، وفي منطقة من أرقى مناطق العالم، واالستمتاع بمرافق ال نظير 
لها وتجهيزات على أعلى مستوى من الفخامة واألناقة. لن يحظى بكل هذه المزايا االستثنائية 

إال قليلين، لذلك نحن ندعوك لكي تكون واحدًا من النخبة المختارة.

اكتشف العيش في  فيدا رزيدنس سكاي كوليكشن وسط مدينة دبي. اكتشف المعنى 
الحقيقي للعيش المترف في دبي.

المعنى الحقيقي 
لالرتقاء
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