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ــققًا  ــن ش ــتثنائي يحتض ــري واس ــكني حص ــروع س ــز مش ــة رزيدنس رحال
درهمــًا   889,000 مــن  األســعار  تبــدأ  بالكامــل.  مفروشــة  فخمــة 
لالســتوديوهات و1.2 مليــون دراهــم للشــقق التــي تشــمل غرفــة نــوم 
واحــدة. وتتوفــر خطــط مرنــة للدفــع بنــاء علــى الطلــب. أمــا المســاحات 
ــن  ــتوديو وبي ــة لالس ــًا مربع ــة و520 قدم ــدام مربع ــن 395 أق ــراوح بي فتت
500 أقــدام مربعــة و964 قدمــًا مربعــة للشــقق التــي تشــمل غرفــة 
نــوم واحــدة. وللمســتثمرين إمكانيــة إضافــة الشــقة إلــى مخطــط 

ــة.  ــد مضمون ــح عوائ ــا يتي ــر اإلداري بم التأجي

ُصممــت الشــقق الفاخــرة المفروشــة على أكمــل وجه لتلبــي كل حاجة 
الســتقبال  ومثاليــة  فســيحة  المعيشــة  فغرفــة  احتياجاتكــم.  مــن 
ــي  ــات الت ــل المفروش ــار. وتكتم ــام النه ــي خت ــترخاء ف ــوف أو االس الضي
تحمــل توقيــع مصممــي األثــاث الفخــم بأرضيــة مــن البــالط وســجادات 
ذات جــودة عاليــة. أمــا غــرف النــوم  فهــي مجهــزة بأســّرة مريحــة فيمــا 
ــة األدوات  ــا بكاف ــم تجهيزه ــل وت ــكل جمي ــخ بش ــم المطاب ــم تصمي ت
متطــور  ترفيهــي  بنظــام  المشــروع  مــن  شــقة  كل  تتميــز  الالزمــة. 
ومتقــدم إلــى جانــب نظــام تكييــف يمكــن التحكــم فيــه بشــكل 
منفصــل، بمــا يمنــح المالــك القــدرة الكاملــة علــى التحكــم فــي البيئــة. 

يقع مشــروع رحالة رزيدنســز في قلب دبي الجديدة النابضة بالحياة، قريبًا من بعض أبرز مراكز الترفيه واألعمال 
في المدينة. 

إكســبو موقــع  مــن  جــدًا   قريــب 
 2020 ودبــي باركــس آنــد ريزورتــس

ــرا ــرات جمي ــراج بحي ــن أب ــدًا م ــب ج  قري
ــس ــش رزيدن ــرا بيت ــا وجمي ــي مارين  ودب
المدينــة فــي  الجولــف  نــوادي   وأبــرز 
ــه يتيــح الوصــول بســهولة إلــى  كمــا أّن
علــي جبــل  فــي  الحــرة   المنطقــة 
 ومطــار آل مكتــوم الدولــي والعاصمــة

أبوظبــي  اإلماراتيــة 

 مســافة ســير علــى األقدام
بطوطــة ابــن  مركــز   مــن 
وســائل وكافــة   للتســّوق 
 النقــل العــام علــى شــارع

ــد ــيخ زاي  الش



 

لمحة عامة والمرافق 

مطّور مشــاريع عقارية رائد في العالم 

يحتضن مشــروع رحالة رزيدنســز 45 شــقة استوديو و112 شقة بغرفة نوم واحدة، وجميعها شــقق فخمة ومفروشة. وفيها، 
يســتطيع المقيمون االســتمتاع بمختلف المرافق المتاحة في فنــدق موفنبيك بوابة ابن بطوطة. 

رحالة رزيدنســز مشــروع يعود لمطّور المشــاريع الفخمة والشركة القابضة ســفن تايدز العالمية. تأسست هذه الشركة عام 
2004 وقد طورت منذ نشــأتها مشــاريع تجارية وســكنية وفندقية في بعض من الوجهات األكثر جاذبية في العالم. 
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 منتجع صحي
المستوي عالمي  4 بارات  كبيرة 5 مطاعم عالمية 

مختلفة لتجربة 

 خدمــات متوفــرة بنــاء علــى الطلــب
وتنــاول التنظيــف  خدمــة   مثــل 
وتنظيــف الشــقق  فــي   الطعــام 

الصغــار ورعايــة   المالبــس 

مثــل مشــتركة  ترفيهيــة   مرافــق 
والصالــة الســطح  علــى   المســبح 
ــورة ــآالت متط ــزة ب ــة المجه  الرياضي

800 883 007


