


Naturally Iconic  BEACHFRONT LIVING

بإطاللة بحريةإبداع مميز



Tourism Destination 

The Emirate of Dubai is a world renowned tourist destination with a remarkable reputation for 

luxury shopping, iconic architecture, scenic locations and a lively holiday atmosphere within a 

pleasant multicultural environment. The city welcomed 14.9 million visitors in 2016, an increase 

of 5% from the previous year, and it is well on its way to hosting an estimated 20 million visitors 

during the World Expo in 2020. This metropolitan city is known as a leader in innovation, where 

breaking world records has become the norm. With exemplary achievements and competitive 

positioning in global reputation, this is a top tier city for international investors.

ــك أنهــا موطــن  إمــارة دبــي وجهــة ســياحية عالميــة شــهيرة تحظــى بســمعة اســتثنائية، ذل
للمتاجــر الفاخــرة واألبنيــة اإلســتثنائية والمواقــع الخالبــة، فضــًلا عــن كونهــا مقصــًدا للباحثيــن 
عــن أجــواء إســتثنائية لقضــاء العطــالت فــي مدينــة مبهجــة تحتضن ثقافــات متعددة. اســتقبلت 
ــع أن  ــن المتوق ــابق، وم ــام الس ــن الع ــادة 5% ع ــام 2016، بزي ــي الع ــر ف ــون زائ ــة 14.9 ملي المدين
يــزداد هــذا العــدد ليصــل إلــى 20 مليــون زائــر خــالل معــرض »إكســبو« العالــم 2020. دبــي مدينــة 
حضاريــة، ذاع صيتهــا بوصفهــا رائــدة فــي اإلبتــكار، حيــث بــات تحطيم األرقــام القياســية العالمية 
ــم،  ــاه العال ــة إنجــازات باهــرة اســترعت إنتب ليــس إال عــادًة مــن عــادات المدينــة. حققــت المدين
وأبــت إال أن تحتــل موقًعــا تنافســًيا فــي اإلنجــازات العالميــة البــارزة، ممــا جعلهــا ضمــن أفضــل 

المــدن فــي العالــم بالنســبة إلــى المســتثمرين الدولييــن.

 وجهة سياحية



Dubai, United Arab Emirates

Dubai is a fascinating cosmopolitan city where cultures merge and interact to produce one of  

the most interesting places to invest, live and work. Safety and security are the main highlights of 

the UAE, making this a destination of choice for many and a safe haven for investors across the 

globe. In Q1 2017 Dubai’s population stands at 2.7 million, and it’s expected to rise to 5.2 million 

by 2030. Dubai boasts the region’s most modern infrastructure, from transport to communication 

networks, a booming real estate and job market and one of the world’s metropolis with the 

highest standards of living. In addition to the all-year round sunshine, a vibrant entertainment 

scene and an income tax free environment, Dubai has already gained a reputation as one of the 

world’s most popular destinations.

ــدن  ــل م ــد أفض ــة أح ــات، والنتيج ــا الثقاف ــل فيه ــج وتتفاع ــة، تندم ــة مذهل ــة عالمي ــي مدين  دب
ــص  ــي تخت ــا الت ــم المزاي ــر أن أه ــر بالذك ــل. جدي ــش و العم ــتثمار و العي ــة لإلس ــم قاطب العال
ــة  ــة مفضل ــا وجه ــل منه ــذي جع ــر ال ــان، األم ــن و األم ــي األم ــدة ه ــة المتح ــارات العربي ــا اإلم به
ــع األول مــن عــام  ــا للمســتثمرين مــن جميــع أنحــاء العالــم.  فــي الرب للعديديــن، و مــالًذا آمًن
ــون  ــى 5.2 ملي ــع إل ــع أن يرتف ــن المتوق ــمة، و م ــون نس ــي 2.7 ملي ــكان دب ــدد س ــغ ع 2017 بل
بحلــول عــام 2030  .تتفــرد دبــي دون غيرهــا بأفضــل بنيــة أساســية عصريــة فــي المنطقــة، مــن 
وســائل النقــل وشــبكات اإلتصــاالت، إلــى أنجــح قطاعــات العقــارات و أســواق العمــل، وتعــد مــن 
أفضــل مــدن العالــم التــي ســجلت أعلــى مســتويات معيشــة لســكانها. باإلضافــة إلــى جوهــا 
المشــمس علــى مــدار العــام، و أماكــن الترفيــه النابضــة بالحيــاة والبيئــة خاليــة مــن الضرائــب 
ــي  ــعبية ف ــر ش ــات األكث ــن الوجه ــدة م ــا واح ــمعة باعتباره ــي س ــبت دب ــل، إكتس ــى الدخ عل

العالــم.

دبي، اإلمارات العربية المتحدة



توفــر اإلمــارات العربيــة المتحــدة نمــوذج دخــل معفًيــا مــن الضرائــب، لــذا فهــي بيئــة اقتصاديــة 
مثاليــة مفضلــة لــدى المســتثمرين. ويرجــع الفضــل لســوق العقــارات فــي معــدل اإلزدهــار 
الــذي تشــهده البــالد، و ال يــزال يشــهد نمــوًا و إيــرادات عاليــة مــع ازدهــار البــالد عاًمــا تلــو عــام. 
فضــًلا عــن ذلــك، تطبــق اإلمــارات العربيــة المتحــدة إطــار عمــل مالــي و قانــون يتســم بالحداثــة 
ــق  ــي تدف ــًرا ف ــهاًما كبي ــهم إس ــد أس ــال، و ق ــات األعم ــتثمارات و قطاع ــم اإلس ــوة و ينظ و الق
المســتثمرين مــن جميــع أنحــاء العالــم. وتعــود ثقــة المســتثمرين فــي ســوق العقــارات 
ــن  ــة م ــح المتبع ــن و اللوائ ــارم للقواني ــذ الص ــارات و التنفي ــة بالعق ــات المتعلق ــى التنظيم إل
قبــل دائــرة األراضــي واألمــالك فــي دبــي، ويعــد ذلــك هــو الســبب الرئيســي الــذي دفــع بقطــاع 

ــد مــن النضــج. العقــارات إلــى مســتوى جدي

اإلستثمار

Investment

The United Arab Emirates offers a tax-free income model, thus an economic environment 

that has scored high points with investors. The real estate market has been key to the UAE’s 

prosperity and has consistently experienced growth and healthy yields as the country prospers, 

year on year. The UAE also has a modern and solid financial and legal framework that governs 

investments and the business industry, which has immensely contributed to the inflow of 

investors from all over the world. The confidence in the real estate market is owed primarily to 

the introduction of regulations and strict enforcement of industry practices by the Dubai Real 

Estate Regulatory Agency (RERA), enabling the emirate’s real estate sector to reach a new level 

of maturity.



تمثــل دبــي الضيافــة وســتظل الدعامــة األساســية فــي إقتصادهــا المنتعــش. إذ تحظــى المدينــة 
بســمعة عالميــة كوجهــة ســياحية وتجاريــة، فــي ظــل توفيــر العديــد مــن خيــارات اإلقامــة والســفر 
ومرافــق الترفيــه. وفقــا لمؤشــر »ماســتر كارد« الســنوي للوجهــات العالميــة 2016، قــد تقدمــت دبــي 
ألعلــى مركــز مــن ناحيــة إنفــاق الــزوار وقــد بلــغ حجمــه 31.3 مليــار دوالر، وهــو مــا يتجــاوز بكثيــر مدينــة 
لنــدن فــي المرتبــة الثانيــة بإنفــاق 19.8 مليــار دوالر. وتتميــز فنــادق دبــي بأعلــى معــدالت اإلشــغال علــى 
مســتوى العالــم، وقــد أثمــر ذلــك بــدوره عــن إيــرادات عاليــة وثابتــة للمســتثمرين فــي قطــاع الفنــادق. 

ومــن المتوقــع إزديــاد أعــداد الســائحين، مــا يعنــي مزيــدًا مــن اإلزدهــار لذلــك القطــاع.

كرم الضيافة

Warm Hospitality

Hospitality is and remains one of the main pillars in Dubai’s vibrant economy. The city has nurtured 

a reputation around the world as a tourism and trade destination with the industry displaying an 

extensive array of luxury accommodation, travel and entertainment options. According to the 

annual Mastercard Global Destinations Cities Index 2016, Dubai jumped to the world’s top rank 

based on visitor spending of $31.3 billion which far exceeds the second ranked London estimated 

at $19.8 billion. Occupancy in Dubai hotels is one of the highest globally which in turn translates 

to consistently high returns for hotel investors. With higher forecasted growth in tourist numbers 

the sector can only flourish. 



Prime Location
موقع مميز



يقــع العنــوان رزيدنســز جميــرا منتجــع و ســبا فــي أحد أكثــر المواقع إقبــاالً على إمتداد شــاطئ 
جميــرا و مرســى دبــي. يقــع المشــروع علــى آخــر قطعــة أرض متبقيــة فــي ممشــى شــاطئ 
جميــرا الرائــع، مــا يجعلــه فرصــة إســتراتيجية لإلســتثمار. وتضــم المنطقــة أكبــر مرســى 
صناعــي فــي العالــم، مرســى دبــي، ويعــد مــن أكثــر مناطــق الزيــارة إقبــالًا فــي دبــي، وكذلــك 
هنــاك ممشــى شــاطىء جميــرا و عيــن دبــي، وتعــد أكبر عجلــة ترفيهية فــي العالــم. باإلضافة 
لذلــك يعــد ذلــك المــكان هــو الوجهــة المفضلــة للمســافرين بغــرض األعمــال نظــرًا لقربــه مــن 
مراكــز األعمــال الهامــة مثــل جبــل علــي ومدينــة دبــي لإلعــالم وقريــة المعرفــة ومدينــة دبــي 

لإلنترنــت وكذلــك ســهولة الوصــول إلــى وســط مدينــة دبــي ومركــز دبــي المالــي العالمــي.

رقي الجوار

Prime Neighbourhood

The Address Residences Jumeirah Resort + Spa is located in one of the most coveted locations in 

the prime area of Dubai along Jumeirah Beach, Dubai Marina. This is the very last plot to ever be 

built on the Jumeirah Beach Walk’s already impressive skyline, making it an even more strategic 

investment opportunity. The area is home to the world’s largest man-made marina, Dubai Marina, 

one of the most visited Dubai attractions: Jumeirah Beach Walk, The Beach Walk and Ain Dubai 

(Dubai Eye, the world’s largest Observation Wheel). It is also a favourable choice of business 

travellers due to its proximity to important business hubs such as Jebel Ali, Dubai Media City, 

Knowledge Village, Dubai Internet City and with easy access to Downtown Dubai and DIFC.



ُيعــد ممشــى شــاطئ جميــرا أحــد أكثــر الوجهــات الترفيهيــة رواجــً فــي اإلمــارة، حيــث يوفــر 
أنشــطة متنوعــة مثــل الرياضــات المائيــة علــى الشــاطئ المفتــوح و الرحــالت البحريــة باإلضافــة 
إلــى األماكــن المفضلــة لتنــاول الطعــام فــي الهــواء الطلــق. كمــا يمكــن للــزوار اإلســتمتاع 
بالعديــد مــن األنشــطة فــي أماكــن التســوق القريبــة، بمــا فــي ذلــك الســينما واأللعــاب الداخلية 
ومرافــق العنايــة الشــخصية. كمــا يضــم الحــي مجموعــة ثريــة مــن الفنــادق والمطاعــم 
الفاخــرة، ويمتــاز بالحيــاة الليليــة االجتماعيــة النابضــة بالنشــاط و الحركــة، ممــا يجعلــه أحــد 
أكثــر المناطــق ازدحاًمــا فــي دبــي، حيــث تظــل المتاجــر مفتوحــة للعمــل حتــى ســاعات 

متأخــرة مــن الليــل.

األنشطة

Activities 

The Jumeirah Beach Walk is one of the most popular leisure destinations in the emirate with 

activities ranging from water-sports at the open beach and sailing, to popular outdoor dining 

venues. Visitors can enjoy an array of activities in nearby shopping venues including cinema, 

indoor games and personal care facilities. The Jumeirah Beach Walk neighbourhood also offers 

a rich selection of luxury hotels, restaurants and an active social nightlife. It remains one of the 

busiest areas in Dubai where business remains open until the late hours of the night.



The Address Residences  
Jumeirah Resort  + Spa 

  العنوان رزيزدنسز جميرا
منتجع و سبا



Magnificent  PINNACLE ON THE JUMEIRAH BEACH WALK

قمة اإلبداع على ممشى شاطئ جميرا  



يتكــون مشــروع البرجيــن الرائــع مــن الفنــدق )العنــوان جميــرا منتجــع و ســبا( الــذي يضــم 183 
شــقة و جنــاح، الشــقق الفندقيــة )العنــوان رزيدنســز جميــرا منتجــع و ســبا( و الشــقق الســكنية 
)ذي رزيدنســز جميــرا دبــي، تحــت إدارة العنــوان(. ويمتــاز المشــروع بتصميمــات داخليــة أنيقــة 
مســتوحاة مــن طــراز »ال دولتشــي فيتــا«، فضــًلا عــن مناطــق خارجيــة خالبــة المنظــر مــع مدخل 
ــى  ــة عل ــاة قائم ــط حي ــة ذات نم ــى وجه ــدق إل ــك الفن ــت ذل ــا حول ــا مزاي ــاطئ، وكله ــى الش إل
الطبيعــة فــي قلــب المدينــة. يوفــر الفنــدق خدمــة ممتــازة ووســائل راحــة مترفــة فــي أجــواء 
ــة و  ــد روح الضياف ــة تجس ــة عالمي ــة اقام ــه تجرب ــح مرتادي ــا يمن ــة، م ــاطة واألناق ــم بالبس تتس
ــة إســتثنائية بفضــل  الحفــاوة المميزتيــن لفنــادق ومنتجعــات العنــوان. هنــاك تحظــى بتجرب
ــره الفنــدق مــن مأكــوالت عالميــة ومرافــق و خدمــات علــى أرقــى مســتوى وحمــام  مــا يوف
ســباحة مــن طــراز »انفينيتــي«  علــى الســطح الــذي يتمتــع بإطــالالت خالبــة مــن جميــع الزوايــا 
علــى أفــق مدينــة دبــي، الخليــج العربــي، مرســى دبــي و عيــن دبــي. إنــه وجهــة إســتثنائية بحــق 

لــن ترغــب فــي مغادرتهــا أبــًدا.

الفندق

العنوان جميرا منتجع و سبا

The Address Jumeirah Resort + Spa 

The two-tower iconic project features the hotel, The Address Jumeirah Resort + Spa, with 183 

rooms and suites, and the serviced apartments, The Address Residences Jumeirah Resort + Spa, 

fully operated by The Address Hotels + Resorts. The luxury hotel features elegant ‘La Dolce 

Vita’ themed interiors and landscaped exteriors with direct beach access, transforming this 

property into a natural lifestyle destination within the metropolitan city. Outstanding services, 

luxurious amenities and the indulgent elegant feel extends a taste of the world-renowned travel 

experience that epitomises the hospitality of The Address Hotels + Resorts. The experience 

features international dining, serene spa facilities and an extravagant rooftop infinity pool offering 

unrivalled 360 degree views of the Dubai skyline, Arabian Gulf, Dubai Marina, Ain Dubai (Dubai 

Eye) and the newly announced Dubai Harbour. This is a true iconic hotel destination that you will 

never want to leave.

THE HOTEL



THE ADDRESS JUMEIRAH PRESIDENTIAL SUITE - LIVING AREA



THE ADDRESS JUMEIRAH PRESIDENTIAL SUITE - DINING AREA



THE ADDRESS JUMEIRAH PRESIDENTIAL SUITE - BEDROOM



THE ADDRESS JUMEIRAH PRESIDENTIAL SUITE - BEDROOM



THE ADDRESS JUMEIRAH PRESIDENTIAL SUITE - BATHROOM



The Address Residences Jumeirah  
Resort  + Spa

The serviced apartments, The Address Residences Jumeirah Resort + Spa, 

share the 75 floors of the west tower with the hotel, The Address Jumeirah 

Resort + Spa, providing residents with exclusive access to the resorts leisure 

and entertainment amenities. The serviced residences are fully fitted out with 

modern furnishing and fixtures including telecom and entertainment systems 

to crown the exclusive ‘La Dolce Vita’ inspired themed interiors. These elegant 

homes are designed to add a natural environment within the city to live and 

relax within a community that is safe, unique and sophisticated. The 1, 2, 3, 4 

and 5 bedroom serviced apartments offer striking views of the Arabian Gulf 

along with the best sunset views, and the residents are guaranteed tranquil 

living within a safe environment.

SERVICED APARTMENTS
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ــع  ــبا( م ــع و س ــرا منتج ــز جمي ــوان رزيدنس ــة )العن ــقق الفندقي ــارك الش تتش
الفنــدق )العنــوان جميــرا منتجــع و ســبا( فــي البــرج الغربــي المكــون مــن 75 
طابقــا، موفــرًة للمقيميــن إمكانيــة الدخــول الحصــري إلــى وســائل الترفيــه 
و المتعــة الخاصــة بالمنتجــع. تــم تجهيــز الشــقق الفندقيــة بشــكل كامــل 
بتصميمــات حصريــة مــن طــراز »ال دولتشــي فيتــا« تتضمــن األثــاث الحديــث و 
أنظمــة االتصــاالت والترفيــه. تــم تصميــم هــذه المنــازل األنيقــة إلضافــة بيئــة 
طبيعيــة داخــل المدينــة للعيــش واالســترخاء داخــل مجتمــع آمــن وفريــد 
ــرف  ــس غ ــى خم ــة ال ــن غرف ــة م ــة المكون ــقق الفندقي ــر الش ــور. توف ومتط
نــوم مناظــر خالبــة للخليــج العربــي مــع أروع المناظــر لغــروب الشــمس، 

وتضمــن للســكان العيــش الهــادئ فــي بيئــة آمنــة.

العنوان رزيدنسز جميرا منتجع و سبا
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الشقق الفندقية RESIDENTIAL APARTMENTS

The Residences Jumeirah Dubai, 
Managed by The Address

The residential apartments, located in the east tower, The Residences Jumeirah 

Dubai, Managed by The Address, present distinctive exquisite living immersed 

in a natural seaside setting. The supreme location, spectacular views of the 

Arabian Gulf, Dubai Marina and Dubai Skyline, along with direct beach access 

and the freshness of the sea breeze, have distinguished this property as the 

ultimate choice for a home or holiday escape in Dubai. Alongside the project’s 

outstanding architecture and exotic interiors, the beautifully landscaped 

outdoors, extended lounges, pools and more than 100 metres expansive 

beachfront offers home owners a serene environment to enjoy a spectacular 

and relaxed living.

الشــقق الســكنية الواقعــة فــي البــرج الشــرقي، ذي رزيدنســز جميــرا دبــي 
بالطبيعــة  للمعيشــة ممتزجــة  فريــدة  بيئــة  تقــدم  العنــوان،  إدارة  تحــت 
الشــاطئية. وقــد تميــز هــذا المشــروع بموقعــه المثالــي، والمناظــر الخالبــة 
للخليــج العربــي ومرســى دبــي وأفــق دبــي، بإلضافــة الــى نســيم البحــر 
ــل  ــار األمث ــه اإلختي ــا جعل ــاطئ، مم ــى الش ــر إل ــول المباش ــش و الوص المنع
ــع  ــب م ــى جن ــا إل ــي. جنب ــي دب ــالت ف ــزل العط ــة أو من ــزل العائل ــون من ليك
ــدة،  ــة الفري ــزة للمشــروع والديكــورات الداخلي ــة المتمي الهندســة المعماري
المناظــر الطبيعيــة الخالبــة، أماكــن اإلســتراحة الواســعة، حمامــات الســباحة 
وأكثــر مــن 100 متــر مــن إمتــداد الشــاطئ، يتوفــر ألصحــاب المنــازل بيئــة هادئة 

ــة. ــة ومريح ــة مذهل ــتمتاع بمعيش لإلس

ذي رزيدنسز جميرا دبي، تحت إدارة العنوان
الشقق السكنية



THE RESIDENCES JUMEIRAH DUBAI - LOBBY



ــز  ــوان رزيدنس ــكان العن ــع س ــوف يتمت ــرا، س ــاطئ جمي ــى ش ــي ممش ــة ف ــى قم ــه أعل كون
جميــرا منتجــع و ســبا ببعــض مــن أفضــل المناظــر فــي دبــي نظــرا لموقعــه المثالــي علــى 
ــى  ــق ممش ــى أف ــى عل ــول مبن ــو أط ــر، و ه ــن 303 مت ــر م ــرج ألكث ــد الب ــر. يمت ــاطئ البح ش
شــاطئ جميــرا، كمــا يقــدم إطــالالت بانوراميــة لجميــع االتجاهــات مــن حمــام الســباحة مــن 
طــراز »انفينيتــي« الواقــع علــى الســطح فــي الطابــق الـــ 75. وسيشــكل مشــروع البرجيــن أفــق 

دبــي إلــى األبــد.

إطالالت إستثنائية

Unrivalled Views

As the pinnacle of Jumeirah Beach Walk, the residents of The Address Residences Jumeirah Resort 

+ Spa will enjoy some of the best views in Dubai owing to the perfect location on the beachfront. 

The 303 metres tower is the tallest building on Jumeirah Beach Walk skyline offering expansive 

360 views from the extravagant rooftop infinity pool located on the 75th floor. The iconic two-

tower development will shape the Dubai skyline forever.



Everyday  LUXURIOUS BEACHFRONT LIVING ON JUMEIRAH BEACH WALK

استمتع بحياة الرفاهية كل يوم على ممشى شاطئ جميرا



راعينــا فــي التصميــم أن يتمتــع الُمقيمــون ببيئــة حيويــة و فاخــرة بالمدينــة ذات أســلوب 
الحيــاة الُمتميــز لكونهــا ُمطلــة علــى الشــاطئ. فقــد راعينــا إتاحــة خيــارات مختلفــة بشــأن 
ــك  ــز تل ــى تجهي ــة إل ــة، باإلضاف ــرف فخم ــس غ ــى خم ــدة إل ــة واح ــقة بغرف ــن ش ــرف، م ــدد الغ ع
الشــقق بوســائل الراحــة المتميــزة، وعمليــة البنــاء التــي اهتممنــا فيهــا بتوفيــر مجتمعــات 
راقيــة للعائــالت. ســواء إن كنــت مســافًرا بغــرض العمــل  أو باحًثــا عــن الرفاهيــة والفخامــة، فــإن 

ــة فــي قلــب مدينــة دبــي الصاخبــة. العنــوان رزيدنســز هــو منزلــك الثانــي ذي البيئــة الهادئ

أسلوب الحياة

Lifestyle

The residences are designed to offer a secure and vibrant family environment within the 

metropolis featuring a natural lifestyle by the beach. With a choice of 1, 2, 3, 4 and 5 bedroom 

premium luxury apartments with world-class amenities, the development is structured to offer a 

social high-end community for families and visitors alike. The resort offers both the business and 

the leisure travellers a home away from home, within a tranquil environment, in the heart of the 

bustling city of Dubai. 



Direct Beach Access Location Access Modern Interiors
الوصول إلى الموقع

The residents of The Address Residences Jumeirah 

Resort + Spa will enjoy more than 100 metres of 

beach frontage at their doorstep, making their 

life here, a perfect leisure and holiday experience. 

Whether it is the excellent views from the comfort 

of their balconies or a leisurely stroll on the sand, this 

offers a calm environment to call a home. The fact 

that you can enjoy a life in the city with the privilege 

of stepping out to the beach whenever you wish,  

remains an excellent choice when choosing a  

property to invest in.

The project benefits from easy and convenient access 

to and from Sheikh Zayed Road and the Jumeirah 

Beach Road. The Dubai Tram which connects to the 

Dubai Metro ensures that residents and tourists can 

travel hassle-free around the city.

Elegant luxury outlined by excellent space   planning 

and ‘La Dolce Vita’ inspired themed  interiors, remain 

a signature feature in the entire property. Carefully 

selected fixtures and fittings that underline the high-

end quality and luxury theme has set this development 

apart and highlighted its place as a Real Estate icon in 

Dubai. By setting the bar high in terms of quality and 

modern decor, the developers have ensured that the 

investment offers a long-term value proposition.

رزيدنســز  العنــوان  فــي  الُمقيمــون  سيســتمتع 
جميــرا منتجــع و ســبا  بشــاطئ يمتــد ألكثــر مــن 100 
متــر أمــام منازلهــم وبالتالــي يمكنهــم االســتمتاع 
بقضــاء العطــالت الرائعــة والفخمــة مــن خــالل المناظر 
الرائعــة مــن مقاعدهــم المريحــة بالشــرفات أو علــى 
مقاعــد البحــر الرمليــه والتــي ُتعطــي إنطبــاع البيئــة 
الهادئــة كمــا لــو كنــت بمنزلــك الخــاص. فإلــى جانــب 
ــه ُيمكنــك االســتمتاع بالحيــاة فــي المدينــة  ميــزة أن
باإلضافــة إلــى إمكانيــة الذهــاب إلــى الشــاطئ كلمــا 
ــزة األخــرى  ــا المي ــا يجــب أال نتجاهــل أيًض أحببــت، فإنن
المتمثلــة فــي كونــك مالــك ألي مــن تلــك الوحــدات 

ُيعــد اســتثمارًا ألموالــك.

ُيمكــن الوصــول للمشــروع بســهولة مــن خالل شــارع 
الشــيخ زايــد وشــارع شــاطئ جميــرا باإلضافــة إلــى 
ــن  ــن للُمقيمي ــذان ُيمك ــي الل ــرو دب ــي ومت ــرام دب ت
والســائحين  اســتقاللهما للتمتــع بجولــة فــي إمــارة 

دبــي.

تكتســي البنايــة بكاملهــا بطابــع يتســم بالفخامــة 
الممتــاز  التوزيــع  مــن  تســتفيد  التــي  األنيقــة 
داخليــة  تصميمــات  علــى  عــالوة  للمســاحات 
أضــف  فيتــا«،  دولتشــي  »ال  طــراز  مــن  مســتوحاة 
بعنايــة  المختــارة  واللــوازم  التجهيــزات  ذلــك  إلــى 
الراقــي مــن  التصميــم  عــن  تعبــر بوضــوح  والتــي 
جــودة وفخامــة ممــا جعــل هــذه  البنايــة اإلســتثمارية 
تتميــز عمــا دونهــا وتحتــل لنفســها مكانــة رائــدة 
فــي عالــم العقــارات فــي دبــي. وبفضــل التوقعــات 
المرتفعــة التــي ينتظرهــا الجميــع مــن حيــث الجــودة 
والديكــورات العصريــة، يضمــن المطــورون تقديــم 

األجــل. اإلســتثماري بقيمــة طويلــة  الخيــار  هــذا 

تصاميم عصرية تصميم مذهل

Marvelous Design

The iconic two-tower development outlining the 

Jumeirah Beach Walk skyline, is an outstanding 

architectural masterpiece with an open space in the 

middle and an expansive lobby connecting the towers. 

A roof-top infinity pool crowns the exterior and offers 

a deck where residents can enjoy prime views of 

Dubai and Arabian Gulf from the highest peak on the 

Jumeirah Beach Walk skyline.

يمثــل تصميــم البرجيــن اللــذان يزينــان األفــق فــي 
ممشــى شــاطئ جميــرا تحفــة معماريــة ال مثيــل 
لهــا تحتــوي فــي منتصفهــا مســاحة مفتوحــة وردهة 
واســعة تربــط بينهمــا. كمــا يتــوج الســطح الخارجــي 
بحــوض ســباحة مكشــوف يمنــح المقيميــن ســاحة 
لدبــي  الخــالب  بالمنظــر  لإلســتمتاع  ومتنفًســا 
والخليــج العربــي مــن فــوق أعلــى قمــة يراهــا الناظــر 

ــرا. ــاطئ جمي ــى ش ــق ممش ــي أف ف

فــي أبــرز األماكــن وأحــد أكثــر المواقــع إقبــالًا فــي 
حلًمــا  المــكان  يمثــل  جميــرا،  شــاطئ  ممشــى 
بالفخامــة  مكوناتــه  كل  تفيــض  للمســتثمرين 
واألناقــة بــدًءا مــن عمارتــه إلــى تجهيزاتــه الداخليــة 
وإطاللتــه. إن مــا تحصــل عليــه هنــا كمســتثمر ليــس 
مجــرد عقــار وإنمــا هــي فرصــة ال مثيــل لهــا لتكــون 
جــزًءا مــن التطــورات المســتقبلية التــي ستشــهدها 

ــي. دب

البحــر  شــاطئ  إلــى  الخضــراء  المســاحات  وتمتــد 
وتتميــز بأماكــن إســتراحة واســعة، وأماكــن ترفيــه و 
العديــد مــن المطاعــم. يتضمــن التصميــم الخارجــي 
شاســع  امتــداد  مــع  البحــر  بمحــاذاة  جميلــة  بيئــة 
و  البحــر،  علــى  رائعــة  إطاللــة  ويقــدم  للشــاطئ 
الهــواء  فــي  الفاخــر  واألثــاث  الحديــث  يوفرالديكــور 

الطلــق الشــعور بأعلــى درجــات الرقــي و األناقــة.

فخامة ال مثيل لها

Prime Luxury Striking Landscape 

From the prime and most sought after location at the 

Jumeirah Beach Walk, to the architecture, interiors and 

the magnificent surrounding views, the property is an 

icon and an investor’s dream which spells luxury and 

elegance. As an investor, you are not only acquiring a 

property, you are getting an exclusive opportunity to 

be part of one of the most futuristic developments in 

Dubai.

The green landscaped exteriors extend to the 

beachfront and features expansive lounges, leisure 

and dining spots. The beautiful setting by the water, 

with an extensive sandy beach stretch complements 

the iconic exterior of the building and offers a 

standout view of the sea. Modern décor and luxurious 

outdoor furniture gives the entire feel of a high-end  

leisure destination.

مساحات خضراء
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وصول مباشر  إلى الشاطئ



Dining Spa
مطاعمسبا

Leisure Beach
راحة شاطئ



Leading Partners
شركاؤنا المميزون



The Address Hotels + Resorts

The Address Hotels + Resorts is Emaar Hospitality Group’s flagship brand focusing on premium 

luxury hotels and residences established in leading tourist destinations. The brand has set 

a winning strategy to achieve a global footprint that focuses on operating properties in 

strategic prime locations, offering exemplary services and an outstanding guest experience. By 

diversifying the product offerings, the brand has experienced exponential growth and is now 

among the regional market leaders within the hospitality and lifestyle categories.

العنــوان للفنــادق و المنتجعــات مــن أبــرز مــا قدمتــه العالمــة التجاريــة لمجموعــة إعمــار 
للضيافــة وتولــي عنايــة كبيــرة إلنشــاء الفنــادق والوحــدات الســكنية الفاخــرة فــي أرقــى 
الوجهــات أبرزهــا. وقــد وضعــت العالمــة التجاريــة لنفســها إســتراتيجية ال تتنــازل عــن الفــوز مــن 
أجــل خلــق طابــع عالمــي يركــز علــى تشــغيل المنشــآت الموجــودة فــي المواقــع اإلســتراتيجية 
المهمــة وتقديــم خدمــات يحتــذى بهــا وتجــارب ال ينســاها النــزالء. وقــد شــهدت هــذه العالمــة 
التجاريــة مــن خــالل تنويــع مــا تقدمــه مــن عــروض، نمــًوا تراكمًيــا مضاعًفــا وتمكنــت اآلن مــن 
ــدة فــي الشــرق األوســط فــي فئــة الضيافــة والترفيــه.  االنضمــام إلــى موكــب الشــركات الرائ

العنوان للفنادق و المنتجعات



2 BEDROOM RESIDENTIAL APARTMENTS

UNIT TYPE: R2E

LEVELS: 3 to 16

LEVELS: 18 to 41

LEVELS: 43 to 67

SELLABLE AREA

Suite Area

Balcony Area

Total Area

123 - 124

16

139 - 140

1320 - 1330

176 - 177

1497 - 1505N

DISCLAIMER: 1. All materials, dimensions & drawings are approximate. 2. Information is subject to change without notice. 3. Actual suite area may vary from the stated area. 4. Drawings not to scale.

5. The developer reserves the right to make revisions/alterations without any liability whatsoever. 6. Residential Apartments are sold as unfurnished apartments, without furniture and furnishings, without white goods 

provisions, etc. 7. For information on your Unit’s Floor Area, please refer to your Sale and Purchase Agreement under ‘’Particulars of Sale and Purchase’’

SQM SQFT



2 BEDROOM RESIDENTIAL APARTMENTS
UNIT TYPE: R2F

LEVELS: 43 to 72

SELLABLE AREA

Suite Area

Balcony Area

Total Area

100 -101

7

108 - 109

1081 - 1090

79

1160 - 1169N

DISCLAIMER: 1. All materials, dimensions & drawings are approximate. 2. Information is subject to change without notice. 3. Actual suite area may vary from the stated area. 4. Drawings not to scale.

5. The developer reserves the right to make revisions/alterations without any liability whatsoever. 6. Residential Apartments are sold as unfurnished apartments, without furniture and furnishings, without white goods 

provisions, etc. 7. For information on your Unit’s Floor Area, please refer to your Sale and Purchase Agreement under ‘’Particulars of Sale and Purchase’’

SQM SQFT



2 BEDROOM RESIDENTIAL APARTMENTS
UNIT TYPE: R2G

LEVELS: 43 to 62

SELLABLE AREA

Suite Area

Total Area

107 - 108

107 - 108

1152 - 1159

1152 - 1159

N

DISCLAIMER: 1. All materials, dimensions & drawings are approximate. 2. Information is subject to change without notice. 3. Actual suite area may vary from the stated area. 4. Drawings not to scale.

5. The developer reserves the right to make revisions/alterations without any liability whatsoever. 6. Residential Apartments are sold as unfurnished apartments, without furniture and furnishings, without white goods 

provisions, etc. 7. For information on your Unit’s Floor Area, please refer to your Sale and Purchase Agreement under ‘’Particulars of Sale and Purchase’’

SQM SQFT



Anshul Bhalla
PLEASE CONTACT US FOR MORE INFORMATION

Email: anshul@monacoprop.com or marketing@monacoprop.com
Call: +971504566335 or +971043528895
Web: www.monacoprop.com
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