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Seven Tides launches Anantara Residences Sky Collection 
x Studio apartments can be secured for just 10% upon Reservation Agreement 

x Properties located inside five-star Anantara The Palm Dubai Resort 
 

UAE-headquartered upscale residential, hospitality and commercial property 
developer Seven Tides has saved the best for last and launched its Anantara 
Residences Sky Collection. 

The fully furnished luxury studio apartments form part of the five-star Anantara The 
Palm Dubai Resort on the eastern crescent of Palm Jumeirah. 

Abdulla Bin Sulayem, CEO of Seven Tides International, said: “This is a great 
opportunity to own a luxury freehold property on Dubai’s Palm Jumeirah, which 
continues to be one of the most sought-after locations in the emirate. Our Anantara 
Residences Sky Collection will appeal to a wide range of home buyers and investors, 
for whom prestige, quality and a strong ROI, are prerequisites to purchase.” 

The attractive payment plan for the studios, which are priced at AED 1.2 million, 
includes 10% upon Reservation Agreement; 40% upon Sales and Purchase 
Agreement; and the final 50% upon completion in July 2018. 

Apartment sizes range between 546 sqft to 636 sqft for a studio and are sold with 
high-end fittings and finishes. They come fitted as standard with luxury furniture, 
fitted kitchens, rain showers and floor-to-ceiling windows. 

In addition to access to the Anantara The Palm Dubai Resorts’ private beach and the 
10,000m2 temperature-controlled swimming pools, residents can use the wide variety 
of leisure facilities, including the fully equipped gym, tennis courts and children’s play 
areas. They also have access to any of the resort’s top-class restaurants and the 
renowned Anantara Spa. 

Bin Sulayem added: “Our Anantara Residences Sky Collection offers an unparalleled 
lifestyle of luxury with stunning views over the resort’s lagoons, across Palm 
Jumeirah and the Dubai skyline.” 

Further, one and two-bedroom apartments are located on the lower floors of the 
buildings and are completed and ready to move in. These are priced AED 2.7 million 
for one-bedroom apartments, ranging from 1,160 sqft to 1,524 sqft; and AED 3.9 
million for two-bedroom apartments, from 1,765 sqft to 2,054 sqft. 



For the one-bed and two-bed apartments there is a 10% payment upon Reservation 
Agreement; and the remaining 90% upon Sales and Purchase Agreement. 

-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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 أنانتارا ريزيدنس سكايشركة سيفن تايدز تطلق مشروع 
 كوليكشن في جزيرة النخلة بدبي

  
 من فئة الخمس نجوم منتجع أنانتارا النخلة دبي  المشروع يقع داخل •
 

اإلمارات ز الرائدة في قطاع تطوير مشاريع الضيافة والعقارات الفاخرة في دولة أعلنت شركة سيفن تايد
شقق استوديو فاخرة الذي يضم أنانتارا ريزيدنس سكاي كوليكشن عن إطالق مشروع العربية المتحدة 

جزيرة في على الهالل الشرقي  الخمس نجوممن فئة منتجع أنانتارا النخلة دبي ضمن  مفروشة بالكاملو
 .خلةالن
 

نقدم من خالل : "إنترناشيونال" سيفن تايدز"هللا بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة قال عبدوبهذا السياق 
تعتبر من ي تة نخلة جميرا في دبي والجزيرامتالك عقار في لراغبين في فرصة عظيمة ل هذا المشروع

ً واضوجهات المفضلة في المدينة. أكثر ال ً من وسيشهد هذا المشروع اهتماما مجموعة واسعة من حا
 ة".قوي يةاستثمار اتعائدالراغبين بالحصول على مشتري المنازل والمستثمرين 

 
ند ٪ ع10 إمكانية دفع مليون درهم 1.2 اتبلغ قيمته يتال ستوديوالاشقق وفر خطة الدفع الجذابة لشراء وت

 .2018في يوليو  روعالمش ءاتهنعند ا٪ 50و ،البيع والشراءتوقيع اتفاقية ٪ عند 40الحجز، و
 
التجهيزات  وتأتي مزودة بأحدثقدم مربع  636وقدم مربع  546بين االستوديو شقق مساحات تتراوح و

 تمتد من األرض إلى السقف.التي نوافذ الو مجهزةالمطابخ الفاخر والثاث واأل الراقية والتشطيبات
 

السباحة التي يتم التحكم فيها بدرجة  النخلة وأحواضأنانتارا  تجعمن الوصول إلى شاطئويمكن للسكان 
 استخدام مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية باإلضافة إلى آالف متر مربع 10 مساحتها تبلغو تهاحرار

مطاعم المنتجع من الدرجة و كامل ومالعب التنس ومناطق لعب األطفالبالصالة الرياضية المجهزة وال
 األولى وسبا أنانتارا الشهير.

 
حياة ال مثيل له من  أسلوبأنانتارا ريزيدنس سكاي كوليكشن مشروع قدم يبن سليم: " عبدهللا وأضاف

 .نخلة الجميرا وأفق دبي"والفخامة مع مناظر خالبة على بحيرات المنتجع 
 

شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم في الطوابق السفلى من المباني وهي  توجدوعالوة على ذلك، 
قدم  1524قدم مربع إلى  1160من الشقق بغرفة نوم واحدة  ةتتراوح مساحوللسكن على الفور. جاهزة 

قدم مربع إلى  1765من  بغرفتي نوم الشقق ةتتراوح مساح، فيما مليون درهم 2.7وتبلغ قيمتها  مربع
 .مليون درهم 3.9 وتبلغ قيمتها قدم مربع 2054

  
% عند توقيع اتفاقية 90% عند الحجز و10 و غرفتي نومشقق بغرفة نوم واحدة أوتشمل خطة الدفع ل

 البيع والشراء.
 -انتهى  -



 

 
 لمحة عن سيفن تايدز:

سيفن تايدز هي شركة قابضة خاصة يقع مقرها في مدينة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وتم تأسيسها في عام 
ً على قطاعات الضيافة والعقارات، وت2004 هدف إلى التوسع عبر العمل بروح االبتكار وخلق . تركز الشركة حاليا

الشراكات االستراتيجية واالستفادة من الفرص المتاحة من أجل تعزيز محفظتها التي تشمل العديد من الفنادق العريقة، 
 والمباني التجارية، واألبراج السكنية، والمجمعات متعددة االستخدامات في مدينتي لندن ودبي. 

 www.seventides.comمات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: ولمزيد من المعلو
 

 لالستفسارات الصحفية يرجى التواصل مع: 
 سليم سطاس 

 مدير أول عالقات عامة
 

 
 

 مدينة دبي لإلعالم - برج أرجان للمكاتب
 مارات العربية المتحدةاإل –دبي 

 3652711 4 971+هاتف المكتب: 
 3687363 50 971+الهاتف المتحرك: 

 Saleem.stas@shamalcomms.comالبريد االلكتروني: 
 www.shamalcomms.com :اإللكترونيالموقع 

 يرجى متابعة مجموعة شمال على:  

        
 يليايتزعضو في وورلد وايز بي آر أف
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