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New five-year payment plan for Anantara The Palm Dubai Residences 
• 20% down and move in 

• Only 160 units left ranging from one and two bedroom apartments 
• Residents can take advantage of facilities and amenities in five-star resort 

 
Luxury residential and hospitality property developer Seven Tides has launched a new 
five-year payment plan for its much sought-after Anantara The Palm Dubai Residences. 
 
Potential buyers can purchase ready-to-move-in properties in the luxury development 
with a deposit of 20% of the total sales price. A further 5% would be paid every quarter 
thereafter, starting 12 months from the date of the initial reservation agreement. 
 
Of the original 449 units, there are now only 160 left which consist of one and two 
bedroom apartments. The one bedroom apartments range in size from 1,156 sqft to 1,560 
sqft and start at AED 2,730,000; while two bedroom apartments, 1,774 sqft to 2.248 sqft, 
are priced from AED 3,990,000. 
 
Abdulla Bin Sulayem, CEO, Seven Tides, said: “This is an excellent opportunity for people 
to own a property in the Anantara The Palm Dubai Resort development, which offers 
Thai-inspired luxury on Palm Jumeirah. 
 
“These apartments are perfect as second or holiday homes, where residents can take 
advantage of the facilities and amenities within the five-star resort, away from the hustle 
and bustle of the city. We can also assist with a leasing strategy on a long-term basis, or 
the apartment can be added to the hotel rental management scheme, whereby the unit 
becomes a part of the hotel inventory and sales are managed by the hotel reservations 
team.” 
 
The properties feature high quality furnishings, parquet flooring, an Opus smart home 
system, separate air conditioning control, LCD televisions, en-suite master bedrooms with 
king-size beds, en-suite second bedrooms with twin beds, walk-in wardrobes, fully 
equipped kitchens, spacious balconies with spectacular views overlooking the Arabian 
Gulf, Atlantis, the Burj Al Arab and the Palm; and extended terrace space. 
 
Facilities and amenities include, a choice between seven dining experiences in the resort, 
access to Anantara Spa, shared leisure facilities, such the gymnasium, temperature-



controlled lagoon swimming pools, tennis courts, water sports and kids’ club; plus a al 
carte services such as housekeeping, in-room dining, laundry service and childcare. 
 
Bin Sulayem said: “These apartments are completed. People can move in after making 
the down payment and enjoy the property, while making the regular payments after 12 
months.” 
 

-Ends- 
	

About Seven Tides 
Based in Dubai, the United Arab Emirates, privately owned Seven Tides is an 
internationally oriented holding company established in 2004. Currently focusing on 
hospitality and real estate sectors, Seven Tides thinks progressively, works creatively, 
partners strategically and acts quickly. The result is a current portfolio of offerings from 
landmark hospitality acquisitions and commercial buildings to residential towers and 
multi-use complexes in the gateway cities of London and Dubai. 
For more information, please visit www.seventides.com 
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مرنة لخمس  شراءیطلق خطة دبي  في أنانتارا النخلةشقق  مشروع
 سنوات

 
 بغرفة نوم واحدة أو غرفتینمتبقیة فقط من الشقق  سكنیةوحدة  160 •
 جومخمس نالراقي من فئة المنتجع الفي المتاحة یمكن للمقیمین االستفادة من المرافق ووسائل الراحة  •
 
، عن إطالق ةالفاخروالفندقیة السكنیة  یر المشاریعوالمتخصصة في تط العقاریة "سیفن تایدز"ت شركة علنأ

ملین یمكن للمشترین المحت. حیث مشروع شقق أنانتارا النخلة في دبيضمن خطة دفع جدیدة مدتھا خمس سنوات 
 ٪5باإلضافة إلى  من إجمالي سعر البیعفقط  ٪20بعد دفع الفاخر مشروع الھذا شراء العقارات الجاھزة في 

 من تاریخ اتفاق الحجز المبدئي. شھراً  12عد بوذلك  ثالثة أشھركل یضاً أ
 

 ً تتراوح و وحدة. 449من أصل سكنیة متبقیة فقط من الشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتین وحدة  160 وتوجد حالیا
درھم،  2,730,000 من تبدأبأسعار قدم مربع  1,560قدم مربع إلى  1,156من ة الشقة بغرفة نوم واحدة مساح

 3,990,000من  تبدأبأسعار  قدم مربع 2,248قدم مربع إلى  1,774 من الشقق بغرفتي نوم فیما تتراوح أسعار
 درھم.

 
راغبین : "إنھا فرصة ممتازة لل"سیفن تایدز"قال عبدهللا بن سلیم، الرئیس التنفیذي لشركة بھذه المناسبة و
 ي".دتایالنالطراز المن  یھيترفستوحي أسلوبھ الالذي یالنخلة منتجع أنانتارا مشروع امتالك عقار في ب
 

ً مثالی خیاراً  ھذه الشققتعتبر "وأضاف بالقول:  فادة من حیث یمكن للمقیمین االست أو كمنزل ثانٍ  عطلةال لقضاء ا
ً و لمدینة.اعن صخب  یداً بعالمرافق ووسائل الراحة داخل المنتجع  ویلة األمد طاستراتیجیة أن نقدم  یمكننا أیضا

ة السكنیة ضمن محفظ، حیث تصبح الوحدة يتأجیر الفندقالالتأجیر أو إضافة الشقة إلى خطة إدارة من أجل 
 .المبیعات من قبل فریق حجوزات الفندق"بحیث تتم إدارة الفندق  الخیارات المتاحة في

 
 ة،الذكی زلامنال " إلدارةأوبوس"خشبیة ونظام الرضیات األو العالیةجودة الذات  ھاتتمیز ھذه الشقق بمفروشاتو

ً الرئیسیة غرف نوم تضم و ،تكییف الھواء وتلفزیون إل سي ديلمنفصل التحكم الونظام  ً داخلی حماما  سریرمع  ا
ً ثانیة حمامالنوم الغرفة فیما تضم  كبیر، ً داخلی ا الكبیرة س مالبالخزائن سریر مزدوج، وذلك باإلضافة إلى مع  ا
النتس أتوفندق الخلیج العربي  بما فیھا میاهمناظر خالبة المطلة على واسعة الشرفات والمجھزة المطابخ وال
 مساحة تراس ممتدة.ومع  برج العرب والنخلةو
 

سبا  الوصول إلىإمكانیة تناول الطعام في المنتجع، ول خیاراتسبعة المتاحة  وتشمل المرافق ووسائل الراحة
درجة ب یمكن التحكمسباحة التي أحواض الیاضیة، وصالة الرالأنانتارا والمرافق الترفیھیة المشتركة مثل 

دمات خالعدید من الباإلضافة إلى  ،ألطفالاالریاضات المائیة ونادي أنشطة مالعب التنس و تھا عالوة علىحرار
 ورعایة األطفال. ،مثل التدبیر المنزلي، وتناول الطعام في الغرفة، وخدمة غسیل المالبس



	

 
ا والبدء ھبعد الدفعة األولى والتمتع بإلیھا فوراً یمكن للناس أن ینتقلوا جاھزة و ھذه الشققإن وقال بن سلیم: "

 ".شھراً  12الدفعات المنتظمة بعد  بسداد
 -انتھى  -

 
 لمحة عن سیفن تایدز:

. تركز 2004سیفن تایدز ھي شركة قابضة خاصة یقع مقرھا في مدینة دبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، وتم تأسیسھا في عام 
ً على قطاعات الضیافة والعقارات، وتھدف إلى التوسع عبر العمل بروح االبتكار وخلق الشراكات االستراتیجیة  الشركة حالیا

ن أجل تعزیز محفظتھا التي تشمل العدید من الفنادق العریقة، والمباني التجاریة، واألبراج واالستفادة من الفرص المتاحة م
 السكنیة، والمجمعات متعددة االستخدامات في مدینتي لندن ودبي. 
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