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Disclaimer: All information, dimensions, drawings, building material, images, architectural drawings, plans and specifications used in this brochure
are of illustrative purposes only. The developer reserves the right to make revisions and changes to all drawings, features and images and in
relation to materials, amenities and dimensions mentioned in this brochure. Actual area may vary from stated area and unit direction may vary
from unit to unit. All dimensions are based on gross external areas.
اخــاء مســؤولية :إن كافــة المعلومــات ،واألبعــاد ،والرســومات ،والمــواد البنائيــة ،والصــور ،والرســم المعمــاري ،والمخططــات ،والمواصفــات المتضمنــة فــي هــذا الكتيــب هــي ألغــراض
التوضيــح فقــط .ويحــق للمطــور إجــراء أي تعديــات أو تغييــرات علــى جميــع الرســومات ،والمواصفــات ،والصــور ومــا يتعلــق بالمــواد البنائيــة واألبعــاد والمخططــات المذكــورة فيــه .كمــا أن
المســاحة المذكــورة ووجهــات الوحــدات الســكنية قابلــة للتغييــر مــن وحــدة ألخــرى .وجميــع األبعــاد محتســبة بنــاء علــى المســاحات الخارجيــة.

ُعـمــــان

تميّز يرقى إلى تط ّلعاتك
لطالما عرفت سلطنة عُ مان استقرا ًر ا سياسيًا واقتصاديًا اقترن بجمال طبيعتها
ّ
 هي جوهرة تز يّن المحيط الهندي بجبالها.يتنعم به أهلها
فجعلها كن ًز ا ثمي ًنا
. وشواطئها الرملية البيضاء، وسهولها الشاسعة المخضوضرة،المشرئبة الحمراء
غني ما بين ثروة بحرية وشعاب
هي لوحة تتفجّ ر ألوانها لتكشف عن تنوّ ع بيولوجي
ّ
كل هذا وأكثر يجعل من عُ مان إحدى العجائب الطبيعية التي تنتظر
ّ .وطيور مهاجرة
.استكشافها من زوّ ار العالم أجمع

Oman

As individual as you are
The Sultanate of Oman has long enjoyed political and economic
stability – a jewel by the Indian Ocean, it is a hidden treasure.
The country is renowned for the diversity and beauty of its land, with
rugged mountain ranges sweeping down though lush green valleys
to sandy white beaches. With a rich biodiversity that includes reefs
supporting abundant marine life and spectacular migratory birds,
Oman has the natural wonders to appeal to all tastes.
Dhofar’s capital city Salalah is a bustling, cosmopolitan sea trade
route between Europe and Asia. The region is also home to the
annual Khareef monsoon, one of nature’s most awe-inspiring sights,
when the mountains turn green and life explodes all around.
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 فهي طريق حيوي للتجارة البحرية العالمية ما بين أوروبا، عاصمة ُظفار،أمّ ا صاللة
يحل كل سنة فتكتسي هضابها وجبالها رداء من
 وتشتهر بخريفها الذي،وآسيا
ّ
.الخضرة يظ ّلله الضباب وينعشه الرذاذ في مشهد طبيعي يخلب األنفاس

Exceptional Everyday
Beautifully crafted by Muriya, Hawana Salalah provides the perfect
backdrop to a balanced, holistic lifestyle, a welcoming community
for residents and visitors alike. Just a short drive from Salalah
International Airport, this unique development is home to a variety
of luxurious freehold properties, a world-class Marina, exciting
restaurants and cafés and Oman’s first aquapark as well as being the
starting point for a range of water and land-based adventures. Muriya
has also designed and built four and five-star hotels, including the
Fanar Hotel & Residences, Salalah Rotana Resort, Juweira Boutique
Hotel and the eco-friendly Souly Lodge.

Hawana Salalah

أحلى كل يوم

هوانا صاللة

 أكبر مطور للمشاريع السياحية المتكاملة وأكثرها،يحمل مشروع هوانا صاللة توقيع موريا
لكل مَ ن يبحث عن مقوّ مات جودة الحياة وعن نمط
 وهو الوُ جهة األمثل،تنوعً ا في عُ مان
ّ
.عيش عصري وحيوي وسط مجتمع مفتوح ومضياف للزوّ ار والسكان على حدّ سواء
ّ
ويضم مجموعة متنوّ عة من
يقع المشروع على مسافة قصيرة من مطار صاللة الدولي
 وفيه مرسى من الطراز العالمي،الفلل والشقق الفخمة مع نظام التم ّلك الح ّر لألجانب
 بما فيها حديقة،ومطاعم ومقاهي راقية وخيارات شيّقة من المغامرات البحرية والبرية
 وطوّ رت شركة موريا كذلك عدّة فنادق ذات.لأللعاب المائية هي األولى من نوعها في عُ مان
،  وفندق جويرة بوتيك، ومنتجع صاللة روتانا، بما فيها فندق فنار،فئة األربع وخمس نجوم
.ومخيم صولي لودج الصديق للبيئة

 | فور يســت آيالنــد9

Hawana Salalah
Entrance

To Salalah

To Taqa

Hawana Salalah Masterplan
المخطــط الرئيــسي لهـوانـــــا صاللـــة

Future Residences

13.6 million sqm land bank
 مليــون متر مربع13,6

1,100 hotel rooms operational to date
 غرفــة فندقية حتى اآلن١,١٠٠
Hawana
Aqua Park

170 berth marina

ً
مرفأ
170 مرســى ذو

7 km of white sandy beaches

 كيلومتــرات من الشــواطئ الرملية البيضاء7

65,600 sqm aqua park

 متــر مربــع للمالهي المائية65,600

24 unique restaurants & cafés
ومقها متميزً ا
مطعمــا
24
ً
ً

Khor Souly

Hawana
Lagoons

Existing Hotels
Completed
Future Developments
Under Construction

Salalah Rotana Juweira
Resort
Boutique
Hotel

Hawana
Salalah
Marina

Fanar Hotel &
Residences

Future
Hotel

Future
Hotel

Souly Lodge

Future Hotel

Future Hotel

Future Hotel

Arabian Sea

Marina Bay Apartments
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Forest Island
فوريست آيالند
A hidden gem to call your own
Just a stroll away from the powder white sands and gently swaying
coconut trees of the ocean’s coast lies Forest Island, a wondrous
realm of exquisite natural beauty and finely crafted luxury homes to
captivate the senses. Designed in harmony with nature, Forest Island
is a sanctuary of calm at the heart of Hawana Salalah, an escape from
the pace of modern living and a place to reconnect with the lifestyle of
your dreams. A lush forest surrounded by lagoons, this island enclave
will mesmerize all who arrive, offering seclusion and calm, but within
touch of the finest amenities and the most exclusive luxury living.

طبيعة تربطك بجذورك
ّ
المترنحة على طول
على بعد خطوات من الرمال البيضاء الحريرية وأشجار جوز الهند
ّ
الحواس بسحر طبيعته وفخامة
 ينبسط مشروع فوريست آيالند فيحاكي،الشاطئ
ّ
،وكأنه امتداد طبيعي له
 ُص ّمم المجتمع لينسجم مع صفوة محيطه.مبانيه السكنية
ّ وهو
ّ
الغناء ومُ حاطة بالبحيرات من
يتخذ شكل جزيرة استوائية مذهلة مظ ّللة باألشجار
 مالذ يُبعدك عن، وفي هذه البقعة الهادئة في قلب مشروع هوانا صاللة.كل الجهات
،زحمة الحياة العصرية لتجتمع بنمط الحياة الحصري والمترف الذي لطالما حلمت به
.بكل ما يزخر به من منشآت راقية ومرافق فاخرة
ّ
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Island Park
منتزه الواحة
Your oasis of calm, a green
space to escape to
A refuge of pure relaxation, Island Park is the essence of Forest
Island, the soul of this earthly paradise, it is a majestic green space
alive with possibilities to inspire the imagination. Park Trails thread
their way through the dazzling greenery, the air heavy with the
sweet scent of pollen, the trees filled with birdsong and life. Greet the
dawn in the tranquil Yoga Lawn, enjoy a morning jog in the Fitness
& Wellbeing Trail, lose yourself in a book at Readers Nest or swim
surrounded by nature beneath the midnight stars. Island Park is filled
with delights, treasured moments waiting to be discovered, down
every path an ethereal experience like nowhere else.

ألوقات االستجمام الخاصة بك
في قلب مشروع فوريست آيالند يقبع منتزه الواحة بسكينته المطمئنة التي تبعث
، وفي هذا المالذ الذي ال تعرف المتاعب إليه سبي ًلا.على االسترخاء وطبيعته الساحرة
ّ
تشق
 فمماشي منتزه الواحة.تنبسط المساحات الخضراء بخيارات تدغدغ الخيال
ّ
 والطيور تصدح،محمل بعبق األزهار
 والهواء عليل،طريقها إلى داخل الحدائق اآلسرة
 تستقبل نهارك في فسحة،كل فجر
ّ  وعند بزوغ.فتتمايل األشجار على لحن تغريدها
 أو تجالس كتابًا، أو ُتمارس الجري في ممشى التمارين واللياقة،وادعة لممارسة اليوجا
 هنا يخفق. أو تستمتع بالسباحة الليلية وسط طبيعة خالبة،شي ًّقا في روضة الق ّر اء
ّ
 هنا يتوقف الزمن لتستسيغ لذة. هنا المعنى الحقيقي للرخاء.القلب وتنقطع األنفاس
.العيش السرمدية
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Island Park Masterplan
المخطط الرئيسي لمنتزه الواحة
Area
9 BBQ
ركن الشواء

7 Gym
صالة الرياضة

Pool
5 Island
مسبح المنتزه

10 Yoga Lawn

8 Readers Nest

6 Restaurant

ركن اليوجا
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روضة القراء

مطعم المنتزه

Trail
3 Mood
ممشى االستجمام

Fitness & Wellbeing Trail

1

حديقة األطفال 4

Papparazi Trail

2

Kids Trail

ممشى التمارين و اللياقة

ممشى المشاهير

7

5
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CHOOSE YOUR PATH AND EXPLORE
A DIFFERENT WORLD EVERY TIME
ً
ً
كل ممشى
عالما
استكشف
ّ مختلفا في

Paparazzi Trail
ممشى المشاهير
Click here for everlasting memories
Reflecting the excitement of capturing that special moment in time,
the Paparazzi Trail takes you on a journey filled with unique photo
opportunities, with sculptures and surprises dotted along the way.
Cleverly positioned cameras capture images of you and your loved
ones, pictures that can be shared instantly with friends, the perfect
expression of the social harmony of life at Forest Island.

 ألجمل لحظات حياتك...ابتسم
 سيأخذك ممشى المشاهير،دائما على تخليد اللحظات المميّزة في حياتنا
ألننا حريصون
ً
ّ
 حيث،الخط
في رحلة تصويرية فريدة من نوعها مصحوبة بمنحوتات ومفاجآت على طول
 فالحياة.ستلتقط الكاميرات صو ًر ا لك وألحبائك لتتشاركها فو ًر ا مع أصدقائك أينما كانوا
ّ االجتماعية في فوريست آيالند أقرب
.»مما «نتصوّ ر

20 | Forest Island

Mood Trail
ممشى االستجمام
Captivating colour
The Mood Trail is a captivating route through the trees, a breathtaking
walk that shimmers with every shade of red you can imagine, each
leaf coming together to create a wonderland to stir the senses. Gentle
music is in the air, the final touch to transport individuals to their own
personal joy.

ألوان تق ّر العين
تصطف األشجار بحُ مرتها المتوهّ جة على جانبي ممشى االستجمام فتلقي بظاللها
ّ
ّ
 ولتجربة متكاملة في.الحواس
المتنزهين بنسائم توقظ
المتأللئة بتد ّرجات األحمر وتنفح
ّ
ًالمتنزهين ُكال
 تتصاعد الموسيقى الهادئة في األجواء فتطرب اآلذان وتحمل،االستجمام
.إلى عالمه الخاص
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Kids Trail
حديقة األطفال
Adventure this way
Forest Island life makes the dreams of even the youngest come true.
Wander down the Kids Trail and there’s something new to explore
round every exciting corner. Set within the glorious nature, children
of every age will lose themselves in play and a sense of wellbeing. The
nearby Family Nest, welcomes all, a nurturing space for parents, a place
for children to experience life in natural, tranquil surroundings.

وتستمر المغامرة...
لألوالد في فوريست آيالند ّ
حصة شيّقة من المغامرة ،ال بل من الحلم .فيكفي أن تمشي
قليالً في حديقة األطفال لتجد أنشطة وألعابًا جديدة تنتظر استكشافها في كل زاوية.
المنسقة للمجتمع وتقدّ م الخيارات الممتعة
تقع حديقة األطفال في كنف الطبيعة
ّ
ُ
كل األعمار ،فيستغرقون في اللعب واللهو لساعات ال تحصى .وعلى مقربة
لألوالد من ّ
ّ
ً
محيطا مريحً ا للتواصل
ويوفر لهم
منها ،يستقبل ملتقى العائلة األهالي مع أوالدهم
واالنغماس في سكون الطبيعة.
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YOUR LIFESTYLE. YOUR CHOICE.
IT’S ALL ON YOUR DOORSTEP.
نمط الحياة الذي تختاره على باب منزلك

The Island Pool
مسبح المنتزه
Dive into the blue and relax
A touch of pure indulgence, the Island Pool blends seamlessly into the
tropical greens of Island Park, refined yet natural. The refreshing blue
waters sparkle in the sunlight, giving residents a dramatic destination
to unwind and experience total relaxation just moments from their
home. Children play happily in their own dedicated pool, grown-ups
can enjoy a midnight swim beneath a dazzling canopy of stars. By any
measure, the stunning Island Pool echoes the world’s finest resorts.

انغمس في زرقة المياه واسترخ
بلمســة مُ تقنــة مــن المطــوّ ر ،ينصهــر مســبح المنتــزه بشــكل طبيعــي مــع الحدائق
الخضــراء ،فيمــزج مــا بيــن العفويــة والرفــاه .وتتــأأل الميــاه المنعشــة ُ
ّ
األخاذة
بز رقتها
تحت أشــعة الشــمس ،لتقدّ م للمالك وُ جهة لالســترخاء وســط هذه المشــهدية
الرائعــة وعلــى بعــد لحظــات فقــط مــن منزلهم .ولألوالد مســبح خــاص بهم ليســتمتعوا
بأوقاتهــم بأمــان وإلــى أقصــى الحــدود ،فيمــا يتسـ ّـنى للكبــار الســباحة ليـ ًلا تحت ضوء
النجــوم والقمــر .ومــن أي زاويــة شــوهد ،يرقــى مســبح المنتــزه بتقاطعاتــه الرائعة إلى
أفخــم المنتجعــات حــول العالم.
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Gym & Restaurant
صالة الرياضة و مطعم المنتزه

A state-of-the-art fitness facility
The gym at Island Park has all the latest equipment to match any
fitness regime, the perfect retreat for those seeking the space to
pursue a healthy lifestyle. And because the gym is close to the
pool, there’s no better way to end a workout than with a gentle
swim and a cooling drink from the poolside bar.

Treat your senses
The restaurant at Island Park has an enviable position, with
a generous terrace overlooking the azure pool, perfect for alfresco
dining or simply relaxing and admiring the tropical splendour all
around. At Forest Island, life takes on a different rhythm.

30 | Forest Island

صالة متطوّ رة للياقة البدنية
ّ
تضم صالة الرياضة في منتزه الواحة أحدث اآلالت الرياضية لتتناسب مع أي نظام
.لكل مَ ن يسعى إلى اتباع نمط حياة صحي
 هي المساحة المثالية.تمارين تختاره
ّ
ّ  ال شيء يُضاهي،وبفضل قربها من مسبح المنتزه
حصة سباحة مريحة تختتم بها
ً
.منعشا تحتسيه
تمارينك أو شرابًا

أطباق ذوّ اقة تدركها الحواس
تطل شرفته الفسيحة على
 حيث،ينفرد مطعم المنتزه بموقعه المميّز في قلب الواحة
ّ
 ما يجعل منه وُ جهة مثالية لتناول عشاء ذوّ اق في الهواء،المياه الفيروزية للمسبح
، ففي فوريست آيالند. أو االسترخاء وتأمّ ل جمال الحدائق بألوانها السخية،الطلق
.تمضي الحياة بوتيرة مختلفة

روضة الق ّراء
انغمس في مُ تعة القراءة
ّ
خضم الحيــاة العصرية
ال شــيء يُضاهــي كتا ًبــا شـي ًّقا يحملــك إلــى عالــم آخــر .ولكن فــي
بوتيرتهــا المتســارعة ،ال يســهل إيجــاد الوقــت أو المــكان لالســتغراق فــي ّ
حصة
ً
ً
هادئــا في كنف
مالذا
مطالعــة ممتعــة .ولهــذا الســببُ ،ص ّممــت روضــة القـ ّر اء لتكــون
الحدائــق الخضــراء ،وتتـ ّ
ـوز ع فيهــا األراجيــح الشــبكية علــى مســافات متباعــدة لتوفير
ـكل قار ئ.
الخصوصيــة لـ ّ
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Readers Nest
The solitude and space to lose yourself
There’s nothing like being transported to a different world by the
power of a good book. But in our hectic, modern world it’s not
always easy to carve out the time, to find a space to enjoy the simple
pleasure of reading.
The Readers Nest is just such a place, a tranquil haven surrounded by
greenery, hammocks spaced out to provide quietness and solitude.
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Yoga Lawn
ركن اليوجا

Meditate, unwind and feel at peace
For those seeking enlightenment, the Yoga Lawn at Forest Island
provides the dream location to chime with that vision. Set on
the shores of the exquisite natural lagoon, the Yoga Lawn exudes
a natural, contemplative atmosphere, a setting allowing a calm
exploration of one’s inner-self. The Yoga shala also has a temperate
shaded section to allow individuals to stretch out their session, even
during the heat of the day.

مارس التأمّ ل واشعر بالسالم الداخلي
ً ألن اليوجا تُ مارس
 ُص ّمم ركن اليوجا في فوريست آيالند لينسجم مع،التنور
بحثا عن
ّ
جو
ويسوده
،الخالبة
الطبيعية
البحيرات
ضفاف
بالة
ق
ُ
اره
زو
فيستقبل
،التوجه
هذا
ّ
ّ
ّ
ّ
 ويحتوي الركن على قسم مظلل.التأمل الكتشاف خبايا الذات في هدوء وسكينة
من
ّ
.يتيح للراغبين مواصلة تمارينهم حتى في وقت اشتداد حرارة النهار

 | فور يست آيالند35

BBQ Area
ركن الشواء

Cook over an open fire and
share the moment
Gathering friends and family together for a meal cooked over
flames is a timeless tradition. With the cooler coastal climate in
Salalah, that tradition is a year-round activity and celebrated in the
finest style at Island Park’s BBQ area. Sitting next to the lagoon,
with wide-open water views, the smell of gently grilling food on
the breeze, the BBQ area is the perfect place to celebrate life with
feasting late into the night.

استمتع بالشواء في الهواء الطلق مع أحبائك
ً
ُنشاطا م
ً
 بل هو،ستحدثا يجمع العائلة واألصدقاء
ليس الشواء في الهواء الطلق
 بات هذا، وبفضل طراوة المناخ في صاللة الساحلية.تقليد متوارث من جيل آلخر
ّ التقليد يُمارس على مدار السنة
،ويتخذ أرقى أشكاله في منتزه الواحة بفوريست آيالند
ّ
حيث تجتمع العائلة واألصدقاء ُقبالة البحيرات حول مائدة تمتزج فيها لذة الطعام
.مع متعة الحفالت الليلية
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A CHOICE TO SUIT EVERY LIFESTYLE
ّ
الـــتـــصـــورات
كـــل
خــيــارات تــلـبـــّي
ّ

Freehold Ownership
نظام التم ّلك الحر
A dream home that’s yours
Forest Island opens up an enticing investment opportunity in Oman,
as all nationalities are welcome to enjoy freehold ownership in this
tax-free development. With 5-star hotels, restaurants and a worldclass marina, Hawana Salalah is already a destination community,
but Forest Island will set new standards for luxurious living in Salalah.
Those who join will experience a lifestyle revolving around serenity
and nature, a world apart from the stresses of modern life.

منزل األحالم في متناولك
 حيث يرحّ ب باألجانب،يقدّ م مشــروع فوريســت آيالند فرصة جاذبة لالســتثمار في عُ مان
 وبوجود فنادق ذات فئة.مــن كافــة البلــدان ويتيــح لهــم التم ّلــك الحر في المشــروع
ّ
محط
 بات مشــروع هوانا صاللة،األربعة وخمس نجوم ومرســى من طراز عالمي
 أمّ ا مجتمع فوريســت آيالند فيحــدّ د معايير جديدة.أنظــار ووُ جهــة يتط ّلــع إليهــا كثيــرون
 حيــث يقــدّ م للمالكين فيه نمط حيــاة يتمحور حول الهدوء،للعيــش المتــرف فــي صاللــة
.والطمأنينــة فــي أحضــان الطبيعــة وبعيدً ا عن مشــاغل الحياة العصرية
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The Forest Island Vision
رؤية فوريست آيالند

Exquisite architecture in a natural setting
The homes in Forest Island give owners a peaceful retreat, with private gardens
and breathtaking views of the lagoon and tropical landscaped grounds.
There are 3 exclusive neighbourhoods set within the heart of Forest Island –
Gardenia, Mimosa, and Acacia – each offering a choice of modern and Moorish
architectural styles that exude a royal grandeur. No detail has been overlooked
in providing residents with a sense of privacy and pride, part of the prestigious
development that sits so naturally in the nature that surrounds it.

تصاميم مُ دهشة تعانق الطبيعة
ّ
توفر المنازل في فوريست آيالند للمالكين مساحة وادعة وسط الحدائق الخاصة والبحيرات اآلسرة
ّ
، وميموزا، وتتوز ع في ثالثة أقسام سكنية حصرية هي جاردينيا.المنسقة
واألشجار االستوائية
ّ
ّ  حيث،وأكاسيا
ّ
مصممة بأسلوب العمارة
مبان
كل ركن في فوريست آيالند خيار العيش في
ّ يوفر
ٍ
، ولضمان خصوصية العيش وجماليته.الحديثة أو الموريسكية التي تفوح بعبق العظمة والفخامة
لم يغفل المعماري عن التفاصيل مهما كانت صغيرة فأنتج لوحة معمارية تنصهر في محيطها
ّ
ّ
.يتجز أ منه
وكأنها جزء ال
الطبيعي
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Moorish Architecture
العمارة الموريسكية
Ancient meets modern for a new level in luxury
With soaring arches, grand entrances and pierced latticework detailing,
the Moorish architecture at Forest Island draws inspiration from across
the Mediterranean. This is design with a real sense of place, offering
palatial living from the magnificent exterior to the grand spaces inside.
But this architecture is not just about a respect for the past, it also looks
forward to the future, with the finest craftsmanship visible in every
beautifully constructed detail. This individual interpretation of timeless
Moorish architecture redefines luxury for the 21st century.

ً
جماال
بين األصالة والحداثة ...تزاوج يفيض
ّص ّممــت المبانــي فــي فوريســت آيالنــد بفـ ّ
ـن العمــارة الموريســكية بعقودهــا الدائريــة،
ّ
ومداخلهــا الرحبــة ،ومشـ ّر بياتها المخرّمــة الرائعــة لتضفــي إلــى المــكان برمّ تــه لمســة تذكــر
بتاريــخ العمــارة فــي حــوض المتوســط .تصاميــم مُ ريحــة للعيــش ولــو ّ
أنهــا تختصــر مفهــوم
كل جوانبهــا .فمــن التفاصيــل الخارجيــة المبهــرة والمســاحات الداخليــة
الفخامــة فــي ّ
كل أجــزاء المبانــي ،ال يعــود بنــا مشــهد
ـي
ـ
ف
ـرة
ـ
الظاه
ـة
ـ
الحرفي
ـة
ـ
البراع
الواســعة ،إلــى
ّ
العمــارة إلــى أصالــة الماضــي وحســب بــل ينقلنــا إلــى مســتقبل لطالمــا راوَ د أحالمنــا .وكأن
هــذه اللوحــة الموريســكية تصــل الغابــر بالحاضــر وتعيــد بنــاء مفهــوم الرفــاه والفخامــة فــي
القــرن الواحد والعشــرين.
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Modern Architecture
العمارة الحديثة
Cutting-edge design
From the very first glance, there’s no mistaking the well-judged
symmetry that runs through every carefully considered angle of
the modern architecture at Forest Island. The exteriors are bold
and confident, the windows and doorways generous but discreet,
hinting at the lavish interiors within. The overall look is minimalist
but opulent, the perfect blend of modern styling blended with
contemporary Arabian flourishes. The two styles come together
as one to create an architectural triumph that looks effortless but
can only be achieved with minute attention to every facet of every
detail. This is modern architecture to fill the heart and the ultimate
expression of luxurious living.

للحياة رونق آخر
ّ سيستشـ
ُ  العمــل، ومــن النظــرة األولــى،ـف الزائــر
كل زوايا
ّ المتقــن الذي يســر ي في
ّ
 فالتشــطيبات الخارجيــة جريئــة وكأنهــا تحــدّ ث عن.فوريســت آيالنــد بعمارتهــا الحديثــة
 أمّ ا، والنوافــذ عريضــة تســتقبل نور الشــمس بســخاء،عصــر عنوانــه التم ّيــز والفــرادة
 ينســحب نظرك، ومــن هنــا.المداخــل فواســعة مــن دون أن تنتقــص مــن الخصوصيــة
ٌ
ـاطة يتقاطــع معها الترف
 بسـ.ـل جمــا ًلا أو رفاهــة
ّ إلــى الداخــل حيــث التفاصيــل ال تقـ
ّ
 في،فتتكشــف عــن مزيــج رائــع بيــن العمــارة الحديثــة والعمــارة العربيــة المعاصرة
ّ
ّ
.ودقة فــي التفاصيل
ولكنــه يســتوجب براعــة المتناهيــة
مشــهد قــد يبــدو تنفيــذه ســه ًلا
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1 Bedroom Townhouse Living Area

Interiors
التصاميم الداخلية
Exclusive interiors, luxury fittings
Each beautifully crafted home at Forest Island is dedicated to luxury
and designed to make the homeowner feel cherished wherever they
look. Only the finest materials are used to create a look and feel that is
practical, yet opulent. State-of-the-art appliances, granite counter tops,
porcelain tiles and glossy cabinet finishes bring kitchens and bathrooms
to life. A bespoke, lightweight steel staircase with marble steps
compliment the smoothest walls to bring a touch of majesty into every
room. The perfect canvas for each resident to make their own.

وفي الداخل أفخم التشطيبات والتجهيزات
ُ كل منزل من منازل فوريست آيالند ببراعة وحرفة ُتبرز فخامته
وتشعر المالك
ّ ُص ّمم
ّ
ُ
واستخدمت فيه أجود الموادّ للوصول إلى تشييد مُ ترف إنما غير
.باالعتزاز كيفما التفت
ّ
 إلى أسطح الغرانيت، ومن التجهيزات الكهربائية المتطوّ رة.يعز ز راحة العيش
متك ّلف
ً
ّ
ّ
والحمامات رونقا عن
تقل المطابخ
 ال، والخزائن اللماعة، وبالط البورسلين،الجميلة
ّ
 وتقودك الساللم الخفيفة المصنوعة من الفوالذ وعتباتها الرخامية.كامل أجزاء المنزل
ً
.مضاعفا بالكِ بَر
حسا
،إلى داخل الغرف
ًّ فتجسد
ّ
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TOWNHOUSES
الـتــــاون هــاوس

Moorish Townhouse Entrance View

Townhouses
Open your eyes to the possibilities
The lavish townhouses are a celebration of both space and
opulence, with grandeur at every turn, but always considering
the convenience and comfort of the resident. A generous
footprint is cleverly divided to create the ideal spaces for
entertaining or for blissful privacy depending on the occasion.

Those on the ground floor enjoy exclusive access to private
gardens, whilst all homes have the most amazing views
across the lagoon, with large windows that let the light flood
the interiors and allow a deep appreciation of the constantly
changing vistas.

Our properties offer outstanding flexibility featuring one or
two-bedroom townhouses as well as simplex apartments.

Moorish Townhouse Garden View
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Modern Townhouse Entrance View

التاون هاوس
عش حياتك على طريقتك
تحتفي مباني التاون هاوس بالعظمة في كل زاوية ،من دون أن تساوم على الراحة
والحياة العملية لشاغليها ،وتترامى على بقعة واسعة من فوريست آيالند لتقدّم
لمالكيها مساحات مثالية للترفيه أو االسترخاء بهدوء.
ّ
ّ
تضم غرفة نوم واحدة أو
كل االحتياجات .و
توفر التاون هاوس خيارات متنوّ عة تلبّي ّ
ُ
اثنتين.في حين أن الشقق األخرى تتألف من طابق واحد وت ّ
سمى «سمبلكس».

ّ
ّ
ولكن المنازل جميعها ومن
وتتمتع الشقق في الطوابق األرضية بحدائق خاصة،
تطل على البحيرات الفيروزية ُ
المريحة ،كما تتيح نوافذها العريضة
دون استثناء
ّ
ّ
السكان حيوية المكان
دخول النور الطبيعي بسخاء إلى الغرف ليستسيغ
والمشاهد الطبيعية المتغيّرة على الدوام.

Modern Townhouse Garden View
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Townhouse Floorplans
مخططات التاون هاوس

Simplex Living and Bedroom Space

1 Bedroom Townhouse

1 Bedroom Townhouse

Unit Specifications

Unit Specifications

Unit Type

Unit Type

1 Bedroom

1 Bedroom

Moorish: Acacia 3, 6, 7, 8, 9 | Mimosa 3, 4, 7, 8

Moorish: Acacia 3, 6, 7, 8, 9 | Mimosa 3, 4, 7, 8

Modern: Acacia 1, 2, 4, 5 | Mimosa 1, 2, 5, 6

Modern: Acacia 1, 2, 4, 5

| Mimosa 1, 2, 5, 6

Floor

Ground & First

Floor

Ground & First

Closed Area M2

71.8

Closed Area M2

72.6

Terrace Area M2

5

Terrace Area M2

76.8

Total Built Up Area M

60

Garden Area M

Total Built Up Area M
Garden Area M

2

2

Unit Location

5
2

2

77.6
48.5

Unit Location

Lagoon

Lagoon

01
02

09

01
02

09
03

03

Lagoon

08

Lagoon

08

04

Island Park

04

Island Park
Mimosa

07

Lagoon

Mimosa

05

Gardenia

05

Gardenia
07

06

Lagoon

06

06
06

07

07

05
Acacia

05
04

Acacia

08
03

02

08
03

01

Lagoon

Moorish

04

01

Lagoon

Modern

Disclaimer: All information, dimensions, drawings, building material, images,
architectural drawings, plans and specifications used in this brochure are of
illustrative purposes only. The developer reserves the right to make revisions
and changes to all drawings, features and images and in relation to materials,
amenities and dimensions mentioned in this brochure. Actual area may vary
from stated area and unit direction may vary from unit to unit. All dimensions
58are
| Forest
Island
based on
gross external areas.

02

Moorish

Ground

First

Modern

، والصــور، والمــواد البنائيــة، والرســومات، واألبعــاد، إن كافــة المعلومــات:اخــاء مســؤولية
 والمواصفــات المتضمنــة فــي هــذا الكتيــب هــي ألغــراض، والمخططــات،والرســم المعمــاري
، ويحــق للمطــور إجــراء أي تعديــات أو تغييــرات علــى جميــع الرســومات.التوضيــح فقــط
 كمــا أن. والصــور ومــا يتعلــق بالمــواد البنائيــة واألبعــاد والمخططــات المذكــورة فيــه،والمواصفــات
 وجميــع األبعــاد.المســاحة المذكــورة ووجهــات الوحــدات الســكنية قابلــة للتغييــر مــن وحــدة ألخــرى
.محتســبة بنــاء علــى المســاحات الخارجيــة

Ground

First
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2 Bedrooms Townhouse (Optional)

1 Bed Simplex

Unit Specifications

Unit Specifications

Unit Type

Unit Type

2 Bedrooms (Optional)

1 Bed Simplex

Moorish: Acacia 3, 6, 7, 8, 9 | Mimosa 3, 4, 7, 8

Moorish: Acacia 3, 6, 7, 8, 9 | Mimosa 3, 4, 7, 8

Modern: Acacia 1, 2, 4, 5 | Mimosa 1, 2, 5, 6

Modern: Acacia 1, 2, 4, 5 | Mimosa 1, 2, 5, 6

Floor

Ground & First

Floor

Ground

Closed Area M2

72.6 + 47.2 = 119.80

Closed Area M2

47.2

Terrace Area M2

5 + 6 = 11

Terrace Area M2

77.6 + 53.2 = 130.80

Total Built Up Area M

48.5 + 40 = 88.5

Garden Area M

Total Built Up Area M
Garden Area M

2

2

Unit Location

6
2

2

53.2
40

Unit Location

Lagoon

Lagoon

01
02

09

01
02

09
03

03

Lagoon

08

Lagoon

08

04

Island Park

04

Island Park
Mimosa

07

Lagoon

Mimosa

05

Gardenia

05

Gardenia
07

06

Lagoon

06

06
06

07

07

05
Acacia

05
04

Acacia

08
03

02

08
03

01

Lagoon

Moorish

04

01

Lagoon

Modern

Disclaimer: All information, dimensions, drawings, building material, images,
architectural drawings, plans and specifications used in this brochure are of
illustrative purposes only. The developer reserves the right to make revisions
and changes to all drawings, features and images and in relation to materials,
amenities and dimensions mentioned in this brochure. Actual area may vary
from stated area and unit direction may vary from unit to unit. All dimensions
60are
| Forest
Island
based on
gross external areas.

02

Moorish

Ground

First

Modern

، والصــور، والمــواد البنائيــة، والرســومات، واألبعــاد، إن كافــة المعلومــات:اخــاء مســؤولية
 والمواصفــات المتضمنــة فــي هــذا الكتيــب هــي ألغــراض، والمخططــات،والرســم المعمــاري
، ويحــق للمطــور إجــراء أي تعديــات أو تغييــرات علــى جميــع الرســومات.التوضيــح فقــط
 كمــا أن. والصــور ومــا يتعلــق بالمــواد البنائيــة واألبعــاد والمخططــات المذكــورة فيــه،والمواصفــات
 وجميــع األبعــاد.المســاحة المذكــورة ووجهــات الوحــدات الســكنية قابلــة للتغييــر مــن وحــدة ألخــرى
.محتســبة بنــاء علــى المســاحات الخارجيــة

Ground
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1 Bed Simplex

1 Bed Simplex

Unit Specifications
Unit Type

Unit Specifications
Unit Type

1 Bed Simplex

Moorish: Acacia 3, 6, 7, 8, 9 | Mimosa 3, 4, 7, 8

1 Bed Simplex

Moorish: Acacia 3, 6, 7, 8, 9 | Mimosa3, 4, 7, 8
Modern: Acacia 1, 2, 4, 5 | Mimosa 1, 2, 5, 6

Modern: Acacia 1, 2, 4, 5 | Mimosa 1, 2, 5, 6
Floor

First

Floor

Second

Closed Area M2

47.2

Closed Area M2

48.1

Terrace Area M2

6

Terrace Area M2

53.2

Total Built Up Area M

Nill

Garden Area M

Total Built Up Area M
Entrance Area M

2

2

Unit Location

6
2

2

54.1
Nill

Unit Location

Lagoon

Lagoon

01
02

09

01
02

09
03

03

Lagoon

08

Lagoon

08

04

Island Park

04

Island Park
Mimosa

07

Lagoon

Mimosa

05

Gardenia

05

Gardenia
07

06

Lagoon

06

06
06

07

07

05
Acacia

05
04

Acacia

08
03

02

08
03

01

Lagoon

Moorish

04

01

Lagoon

Modern

Disclaimer: All information, dimensions, drawings, building material, images,
architectural drawings, plans and specifications used in this brochure are of
illustrative purposes only. The developer reserves the right to make revisions
and changes to all drawings, features and images and in relation to materials,
amenities and dimensions mentioned in this brochure. Actual area may vary
from stated area and unit direction may vary from unit to unit. All dimensions
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02

Moorish

First

Modern

، والصــور، والمــواد البنائيــة، والرســومات، واألبعــاد، إن كافــة المعلومــات:اخــاء مســؤولية
 والمواصفــات المتضمنــة فــي هــذا الكتيــب هــي ألغــراض، والمخططــات،والرســم المعمــاري
، ويحــق للمطــور إجــراء أي تعديــات أو تغييــرات علــى جميــع الرســومات.التوضيــح فقــط
 كمــا أن. والصــور ومــا يتعلــق بالمــواد البنائيــة واألبعــاد والمخططــات المذكــورة فيــه،والمواصفــات
 وجميــع األبعــاد.المســاحة المذكــورة ووجهــات الوحــدات الســكنية قابلــة للتغييــر مــن وحــدة ألخــرى
.محتســبة بنــاء علــى المســاحات الخارجيــة

Second
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2 BEDROOM SEMI-DETACHED VILLAS
الـفـلـل شـبـه الـمـنــفــصـلــة بـغـرفـتــيــن

Moorish 2 Bedroom Semi-Detached Villa Entrance View

2 Bedroom Semi-Detached Villas
Living at Your Pace
With exquisite architecture that blends with the surrounding
nature of Forest Island, the two-bedroom semi-detached
villas enjoy a prime location with sensational views of Island
Park. Designed with integrity and passion, the properties are
available in modern architecture that embodies luxurious
minimalism or the palatial Moorish architecture.

This is where exclusivity meets dynamism and sophistication
meets greenery; a sanctuary that fills up the senses and
brings dreams to life. Step outside and enjoy the lush
nature that the Island Park offers or enjoy the comfort
and convenience of the thoughtfully designed layouts that
seamlessly blend aesthetics and functionality.

Moorish 2 Bedroom Semi-Detached Villa Garden View

Modern 2 Bedroom Semi-Detached Villa Entrance View

الفلل شبه المنفصلة بغرفتين
للحياة في الفلل وتيرة مختلفة
تطل الفلل شبه المنفصلة ذات غرفتي النوم في فوريست آيالند على
ّ
تحب.
مناظر منتزه الواحة اآلسرة لتقدّ م لك خيار العيش بالوتيرة التي
ّ
كل تفاصيلها ،وهي متوفرة
ويتج ّلى شغف المعماري واضحً ا في ّ
بأسلوب العمارة الحديثة القائمة على البساطة األنيقة ،أو بأسلوب
كل جوانبها ،وكالهما
العمارة الموريسكية التي تنضح بالعظمة في ّ
ينصهر بعفوية مع الطبيعة من حوله.

وفي هذه البقعة تحديدً ا تتقاطع الخصوصية مع الحيوية والتك ّلف مع
الطبيعة لتجد نفسك في مالذ يحيي أحاسيسك وأحالمك ،فإما تخرج
ّ
الغناء لمنتزه الواحة ،أو تبقى مسترخيًا في الداخل وسط
إلى الطبيعة
تصاميم تجمع الجمالية والعمالنية ً
معا.
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Modern 2 Bedroom Semi-Detached Villa Garden View

2 Bedroom
Semi-Detached Villas Floorplans
مخططات الفلل شبه المنفصلة بغرفتين
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2 Bedroom Semi-Detached Villa Living Area

2 Bedroom SDV

2 Bedroom SDV

Unit Specifications

Unit Specifications
Unit Type

Unit Type

SDV Moorish - 2 Bedrooms

GV 5, 6, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 31, 32

GV 1, 2, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24, 29, 30, 35, 36, 37, 38
Floor

Ground & First

Closed Area M2

119

Terrace Area M2

3.3

Total Built Up Area M2

122.3

Entrance Area M2

9

Garden Area M2

60

SDV Modern - 2 Bedrooms

Floor

Ground & First

Closed Area M2

119

Terrace Area M2

5

Total Built Up Area M
Entrance Area M

124

2

7

Garden Area M2

60

Unit Location

Unit Location

Lagoon

Lagoon
37
38

2

36 35

01
02

Island Park

Lagoon

Lagoon
Island Park
07
08

09
10

Mimosa
Gardenia
30

29

24 23

05
06
Mimosa

Gardenia
32

13
14
17
18

31

15
16
26 25 22 21

Lagoon

Lagoon

Acacia
Acacia

Lagoon

Lagoon

Modern

Moorish

Disclaimer: All information, dimensions, drawings, building material, images,
architectural drawings, plans and specifications used in this brochure are of
illustrative purposes only. The developer reserves the right to make revisions
and changes to all drawings, features and images and in relation to materials,
amenities and dimensions mentioned in this brochure. Actual area may vary
from stated area and unit direction may vary from unit to unit. All dimensions
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on gross external areas.

Ground

First

، والصــور، والمــواد البنائيــة، والرســومات، واألبعــاد، إن كافــة المعلومــات:اخــاء مســؤولية
 والمواصفــات المتضمنــة فــي هــذا الكتيــب هــي ألغــراض، والمخططــات،والرســم المعمــاري
، ويحــق للمطــور إجــراء أي تعديــات أو تغييــرات علــى جميــع الرســومات.التوضيــح فقــط
 كمــا أن. والصــور ومــا يتعلــق بالمــواد البنائيــة واألبعــاد والمخططــات المذكــورة فيــه،والمواصفــات
 وجميــع األبعــاد.المســاحة المذكــورة ووجهــات الوحــدات الســكنية قابلــة للتغييــر مــن وحــدة ألخــرى
.محتســبة بنــاء علــى المســاحات الخارجيــة
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2 Bedroom SDV

Unit Specifications
Unit Type

SDV Moorish - 2 Bedrooms

GV 34
Floor

Ground & First

Closed Area M2
Terrace Area M

199.6

2

12.5

Total Built Up Area M

2

212.1

Entrance Area M2

8.7

Garden Area M2

80

Unit Location
Lagoon

Lagoon
Island Park
Mimosa
Gardenia
34

Lagoon

Acacia

Lagoon

Moorish

Disclaimer: All information, dimensions, drawings, building material, images,
architectural drawings, plans and specifications used in this brochure are of
illustrative purposes only. The developer reserves the right to make revisions
and changes to all drawings, features and images and in relation to materials,
amenities and dimensions mentioned in this brochure. Actual area may vary
from stated area and unit direction may vary from unit to unit. All dimensions
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Ground

First

3 BEDROOM SEMI-DETACHED VILLAS
الـفـلـل شـبـه الـمـنـفـصـلـة بـثـالث غـرف

Moorish 3 Bedroom Semi-Detached Villa Entrance View

Your personal sanctuary
The three-bedroom semi-detached villas in Forest Island
provide spectacular statement residences. Available in modern
or Moorish architectural styles, each villa is its very own
private sanctuary; homes that feel spacious when filled with
family and friends, intimate when privacy is desired. Floor-to-

ceiling windows are filled with panoramic views across Island
Park and each individual villa is carefully placed to optimize
natural light and enhance a feeling of seclusion. A luxury home
sitting within magnificent natural landscapes, the villas offer
a lifestyle which others can only dream of.

3 Bedroom
Semi-Detached Villas

Moorish 3 Bedroom Semi-Detached Villa Garden View

معنى العيش في عظمة
ّ
يضم مجتمع فوريست آيالند فل ًلا متصلة من ثالثة غرف نوم مشيّدة
إما على الطراز الحديث أو الموريسكي .ومهما كان خيارك ،ستحيطك
ّ
عالم لك لوحدك ،فتشعر بوسعها
وكأنها
الفيال بعظمتها الظاهرة
ٌ
ّ
تعج باألهل واألصدقاء ،وتحتضنك جدرانها بدفء
ورحابتها عندما

Modern 3 Bedroom Semi-Detached Villa Garden View

ّ
تتوز ع النوافذ الواسعة داخل الفيال
عندما تبحث عن الخصوصية.
ّ
وتنعم بضوء النهار المتغلغل إلى داخل غرفك
لتسرّح نظرك عبرها،
ستقدّ
م لك الفلل المتصلة نمط الحياة
بفضل موقعها المدروس.
الذي ترغب فيه ،بأي شكل تتصوّ ره.

الفلل شبه المنفصلة بثالث غرف

Modern 3 Bedroom Semi-Detached Villa Entrance View

3 Bedroom
Semi-Detached Villas Floorplans
مخططات الفلل شبه المنفصلة بثالث غرف
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3 Bedroom Semi-Detached Villa Living Area

3 Bedroom SDV

3 Bedroom SDV

Unit Specifications

Unit Specifications
Unit Type

Unit Type

SDV Moorish - 3 Bedrooms

SDV Modern - 3 Bedrooms

GV 11, 12, 27, 28

GV 3, 4, 19, 20
Floor

Ground & First

Floor

Ground & First

Closed Area M2

146.8

Closed Area M2

147.7

Terrace Area M2

10.9

Terrace Area M2

157.7

Total Built Up Area M

Entrance Area M2

6.4

Entrance Area M

Garden Area M2

100

Garden Area M2

Total Built Up Area M2

13.2
2

2

160.9
5.7
100

Unit Location

Unit Location

Lagoon

Lagoon

Island Park

03
04

Lagoon

Lagoon
Island Park
Mimosa
Gardenia

Gardenia

11
12

Mimosa

28 27

20 19

Lagoon

Lagoon

Acacia

Acacia

Lagoon

Lagoon

Modern

Moorish

Disclaimer: All information, dimensions, drawings, building material, images,
architectural drawings, plans and specifications used in this brochure are of
illustrative purposes only. The developer reserves the right to make revisions
and changes to all drawings, features and images and in relation to materials,
amenities and dimensions mentioned in this brochure. Actual area may vary
from stated area and unit direction may vary from unit to unit. All dimensions
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Ground

First

، والصــور، والمــواد البنائيــة، والرســومات، واألبعــاد، إن كافــة المعلومــات:اخــاء مســؤولية
 والمواصفــات المتضمنــة فــي هــذا الكتيــب هــي ألغــراض، والمخططــات،والرســم المعمــاري
، ويحــق للمطــور إجــراء أي تعديــات أو تغييــرات علــى جميــع الرســومات.التوضيــح فقــط
 كمــا أن. والصــور ومــا يتعلــق بالمــواد البنائيــة واألبعــاد والمخططــات المذكــورة فيــه،والمواصفــات
 وجميــع األبعــاد.المســاحة المذكــورة ووجهــات الوحــدات الســكنية قابلــة للتغييــر مــن وحــدة ألخــرى
.محتســبة بنــاء علــى المســاحات الخارجيــة

Ground

First
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3 Bedroom SDV

Developing the future together
Muriya has over 10 years of solid business performance and investments worth over $650
million in Oman. The company is the driving force behind the construction of 1,200 hotel
rooms in just five years, equating to 416,000 hotel guest nights annually and increasing.
Creating thousands of direct and indirect jobs, Muriya is a successful partnership between
the internationally acclaimed developer of fully-integrated towns, Orascom Development
Holding and Oman Tourism Development Company (OMRAN), the leading government arm
for tourism development in Oman.

Unit Specifications
Unit Type

SDV Moorish - 3 Bedrooms

GV 33
Floor

Ground & First

Closed Area M2

248.8

Terrace Area M

12

2

Total Built Up Area M2

260.8

Entrance Area M2

7.6

Garden Area M

100

2

This is Muriya. Oman’s largest and most diversified private real estate and tourism
developer, committed to developing the future of the Sultanate.

ّ
ً
نطور المستقبل
معا

Unit Location

 حيث استثمرت.أداء متم ّي ًز ا بالمساهمة في دفع عجلة التنمية بسلطنة عُ مان
ً  سنوات10 قدّمت شركة موريا على مدى
 أي ما يعادل، سنوات فقط5  غرفة فندقية مشيّدة خالل1,200  وفي رصيدها حاليًا أكثر من، مليون دوالر أمريكي650 حتى اليوم
 وتستحدث الشركة من خالل عملها آالف فرص العمل المباشرة وغير. والعدد في تزايد، ألف ليلة فندقية سنويًا416
ُ  وهي شراكة ناجحة بين شركة أوراسكوم القابضة للتنمية والمشهورة عالميًا في تطوير،المباشرة
المدن والمجتمعات
. وشركة عُ مران وهي الذراع التنفيذي لتنمية القطاع السياحي في السلطنة،المتكاملة

Lagoon

Lagoon

. أكبر مطور للمشاريع السياحية المتكاملة واألكثر تنوعً ا في عُ مان،هذه هي موريا

Island Park
Mimosa
Gardenia

33

Lagoon

Acacia

33

Lagoon

Moorish

Disclaimer: All information, dimensions, drawings, building material, images,
architectural drawings, plans and specifications used in this brochure are of
illustrative purposes only. The developer reserves the right to make revisions
and changes to all drawings, features and images and in relation to materials,
amenities and dimensions mentioned in this brochure. Actual area may vary
from stated area and unit direction may vary from unit to unit. All dimensions
84are
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Contact Us
There are different ways you can get in touch with us:
Ask a Question
Contact our Call Centre on:
800 45555 (Local)
+968 2464 5555 (International)
sales@muriya.om
Visit our Website
forest-island.com
Facebook & Instagram: hawanasalalah
Drop by our Head Office
Beach One, Bldg #37
Shatti Al Qurum, Way 2601, Muscat
Visit one of our Sales Centres in
Hawana Salalah Marina
Jebel Sifah Marina

اتصل بنا
:يمكنــك التواصل معنا عبر الوســائل التالية
لإلستفســارات المتعلقة بالعقارات
وحجوزات الفنادق
:مركز اإلتصال

800 45555
+968 2464 5555
sales@muriya.om
موقعنا اإللكتروني

forest-island.com
hawanasalalah :فيس بوك و انســتجرام
المكتب الرئيسي
٣٧ مبنــى بيتش ون رقم
 مسقط،٢٦٠١  سكة،شــاطئ القرم
مكاتب المبيعات
هوانا صاللة
جبل سيفة

