Architectural Styles
الطـــراز المعمـــاري
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GROUND FLOOR

Three Bedroom Standalone Villas
ِفلل منفصلة بثالث غرف نوم

164.00

Total Built Up Area

573 - 630

Plot Area

409 - 466 m

Garden Area

18 m

Pool Size

m2

m2

2

2

إجمالي مساحة البناء

مساحة القطعة

مساحة الحديقة

مساحة الحوض

Disclaimer: All information and drawings used in this brochure and its annexes are for 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
areas may vary from the stated areas, and unit direction may vary from unit to unit. All areas are based on gross external areas. Locations and dimensions
for the Pool and pool deck vary according to land dimensions. The wooden jetty is for illustrative purposes only and is not included.
إخــاء المســؤولية :جميــع المعلومــات واألبعــاد والرســومات ومــواد البنــاء والصــور والرســومات المعماريــة والمخططــات والمواصفــات المســتخدمة فــي هــذا الكتيــب هــي ألغــراض توضيحيــة فقــط.
ّ
بحقــه فــي إجــراء التعديــات والتغييــرات علــى أي ممــا ســبق بمــا فــي ذلــك جميــع الرســومات والمم ّيــزات والصــور وفيمــا يتعلــق بالمــواد ووســائل الراحــة واألبعــاد المذكــورة فــي هــذا
يحتفــظ المطــوّ ر
الكتيــب .قــد تختلــف المناطــق علــى الطبيعــة مــن المناطــق المذكــورة وقــد يختلــف اتجــاه الوحــدة مــن وحــدة إلــى أخــرى .إذ تســتند جميــع األبعــاد علــى إجمالــي المســاحات الخارجيــة .تختلــف مواقــع وأبعــاد
ً
وفقــا ألبعــاد األرض .الرصيــف الخشــبي المســتخدم فــي الرســومات هــو ألغــراض توضيحيــة فقــط وليســت مدرجــة ضمــن الوحــدة.
المســبح ومنطقــة الجلــوس بجــوار المســبح
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GROUND FLOOR

Two Bedroom Standalone Villas
ِفلل منفصلة بغرفتي نوم

141.00

Total Built Up Area

m2

453 - 494

Plot Area

2

312 - 353 m

Garden Area

18 m

Pool Size

m2

2

إجمالي مساحة البناء

مساحة القطعة

مساحة الحديقة

مساحة الحوض

Disclaimer: All information and drawings used in this brochure and its annexes are for 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
areas may vary from the stated areas, and unit direction may vary from unit to unit. All areas are based on gross external areas. Locations and dimensions
for the Pool and pool deck vary according to land dimensions. The wooden jetty is for illustrative purposes only and is not included.
إخــاء المســؤولية :جميــع المعلومــات واألبعــاد والرســومات ومــواد البنــاء والصــور والرســومات المعماريــة والمخططــات والمواصفــات المســتخدمة فــي هــذا الكتيــب هــي ألغــراض توضيحيــة فقــط.
ّ
بحقــه فــي إجــراء التعديــات والتغييــرات علــى أي ممــا ســبق بمــا فــي ذلــك جميــع الرســومات والمم ّيــزات والصــور وفيمــا يتعلــق بالمــواد ووســائل الراحــة واألبعــاد المذكــورة فــي هــذا
يحتفــظ المطــوّ ر
الكتيــب .قــد تختلــف المناطــق علــى الطبيعــة مــن المناطــق المذكــورة وقــد يختلــف اتجــاه الوحــدة مــن وحــدة إلــى أخــرى .إذ تســتند جميــع األبعــاد علــى إجمالــي المســاحات الخارجيــة .تختلــف مواقــع وأبعــاد
ً
وفقــا ألبعــاد األرض .الرصيــف الخشــبي المســتخدم فــي الرســومات هــو ألغــراض توضيحيــة فقــط وليســت مدرجــة ضمــن الوحــدة.
المســبح ومنطقــة الجلــوس بجــوار المســبح
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One Bedroom Twin Villas
GROUND FLOOR

ِفلل مزدوجة بغرفة نوم واحدة

82.50

Total Built Up Area

331 - 365

Plot Area

248.5 - 282.5 m

Garden Area

12 m

Pool Size

m2

m2

2

2

إجمالي مساحة البناء

مساحة القطعة

مساحة الحديقة

مساحة الحوض

Disclaimer: All information and drawings used in this brochure and its annexes are for 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
areas may vary from the stated areas, and unit direction may vary from unit to unit. All areas are based on gross external areas. Locations and dimensions
for the Pool and pool deck vary according to land dimensions. The wooden jetty is for illustrative purposes only and is not included.
إخــاء المســؤولية :جميــع المعلومــات واألبعــاد والرســومات ومــواد البنــاء والصــور والرســومات المعماريــة والمخططــات والمواصفــات المســتخدمة فــي هــذا الكتيــب هــي ألغــراض توضيحيــة فقــط.
ّ
بحقــه فــي إجــراء التعديــات والتغييــرات علــى أي ممــا ســبق بمــا فــي ذلــك جميــع الرســومات والمم ّيــزات والصــور وفيمــا يتعلــق بالمــواد ووســائل الراحــة واألبعــاد المذكــورة فــي هــذا
يحتفــظ المطــوّ ر
الكتيــب .قــد تختلــف المناطــق علــى الطبيعــة مــن المناطــق المذكــورة وقــد يختلــف اتجــاه الوحــدة مــن وحــدة إلــى أخــرى .إذ تســتند جميــع األبعــاد علــى إجمالــي المســاحات الخارجيــة .تختلــف مواقــع وأبعــاد
ً
وفقــا ألبعــاد األرض .الرصيــف الخشــبي المســتخدم فــي الرســومات هــو ألغــراض توضيحيــة فقــط وليســت مدرجــة ضمــن الوحــدة.
المســبح ومنطقــة الجلــوس بجــوار المســبح
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GROUND FLOOR

42

FIRST FLOOR
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