Content

Waterside Homes - Holiday Perfection
ﻣﻨﺰﻟﻚ اﻟﻔﺎﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻟﺒﺤﻴﺮة ﻟﻌﻄﻼت ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

04

Oman
عُ مان

44

Stunning Resort Living on Your Doorstep
حياة المنتجعات الفاخرة على عتبة بابك

06

Hawana Salalah
هوانا صاللة

48

Homeowner Benefits
مزايا المالك

08

Hawana Salalah Masterplan
المخطط الرئيسي لهوانا صاللة

56

Where Total Relaxation Makes Financial Sense
استرخاء تام وجودة استثمارية في جميع األوقات

10

Fanar Views
فنار ڤيوز

58

Muriya
موريا

14

The Villas
الفلل
ِ

60

Contact Us
اتصل بنا

16

Architectural Styles
األساليب المعمارية

رﺣﺎﺑﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل

ودفء اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ اﺻﻴﻠﺔ

تقع سلطنة عُ مان في الرُّكن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية ،ووصفها
الكثير من الرحّ الة بأنها جوهرة الشرق األوسط؛ وال غرابة في ذلك فهي زاخرة بالتراث
الثقافي والحضاري ،وتمتاز باستقرارها السياسي واالقتصادي ،حتى أصبحت وجهة
مثالية على مستوى العالم لعطالت االسترخاء الهادئة أو المتالك منزل األحالم
على ضفاف مياه المحيط الهندي .كما تشتهر السلطنة بتضاريسها الطبيعية
المتنوعة ،ومناخها الفريد ،والسالسل الجبلية الوعرة ،والوديان الممتدة ،والواحات
الخضراء ،والشواطئ الرملية البيضاء ،والشعاب المرجانية زاهية األلوان.
أي ًا كانت العطلة التي تبحث عنها – مرحب ًا بك في سلطنة عُ مان.

ﻧﺎﺑﻀﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة

زاﺧﺮة ﺑﺎﻟﺤﻀﺎرة

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﻼﺑﺔ

Located on the south-eastern edge of the Arabian Peninsula, the
Sultanate of Oman is a jewel of the Middle East. With a vibrant
culture and rich heritage, Oman’s political and economic stability
have made it a popular destination with visitors from around the
world, both for a relaxing holiday or a spectacular new coastal
home. Renowned for its diverse natural terrains and unique climate,
the country has rugged mountain ranges, lush green wadis, miles
of sandy white coastline and pristine reefs.

Experience
the Warmest of Welcomes

With something for everyone – Welcome to Oman.

Unspoilt
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Cultured

Vibrant
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Hawana Salalah
Oman’s Favourite Destination

Salalah is the third largest city in Oman and the capital of
Dhofar Province, famed for its natural beauty from the majestic
mountains down to the unspoilt coast. Spread along seven
kilometres of white sandy beaches besides tropical, turquoise
waters, Hawana Salalah is Oman’s most popular resort destination
for visitors across the region and the world. Popular all yearround, there is always something to enjoy, from lazy days on the
beach to the unique explosion of life that happens every year
during the Khareef monsoon season. Hawana Salalah is a worldclass holiday destination that continues to grow its offering and
delight everyone who visits.

Tropical

International

Relaxed

 وتشتهر،صاللة هي ثالث أكبر مدينة في السلطنة وعاصمة محافظة ظفار
ً
ووصوال إلى شواطئها
 ومرور ًا بسهولها،بجمالها الطبيعي الممتد من قمم جبالها
 ويقع منتجع هوانا صاللة في هذه المدينة على ضفاف شاطئ.الرملية البيضاء
 وأصبح اليوم من أشهر الوجهات، كم ومياه فيروزية استوائية7 رملي يمتد لمسافة
، ومن جميع أنحاء العالم، ويقصده الزوار من المنطقة،السياحية في السلطنة
 فسواء كنت.ففيه أنشطة متنوعة طوال العام بما يالئم جميع األعمار واألذواق
 أو االستمتاع بزخم الحياة،ترغب في قضاء يوم استرخاء بعيد ًا عن صخب المدينة
 ستجد هوانا صاللة وجهتك المثالية بأفضل المقاييس،خالل موسم الخريف
.العالمية لقضاء عطالت استثنائية ال ُتنسى

ﻫﺎدﺋﺔ
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ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻫﻮاﻧــﺎ ﺻﻼﻟﺔ

ّ
ﻋﻤﺎن
اﻟﻮﺟﻬﺔ
ُ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻓﻲ

اﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ
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Salalah صاللة

Taqa طاقة

Hawana Salalah Entrance
مدخل هوانا صاللة
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ARABIAN SEA

اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻬﻮاﻧﺎ ﺻﻼﻟﺔ

13.6 Million m2
2
مليون متر13.6

170 Berth marina
 مرفأ170 مرسى ذو

1

Azure by Laguna Gardens
أزور من الجونا جاردنز
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Hawana Lagoons
هوانا الجونز
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Fanar Hotel & Residences
فندق ومساكن فنار

7 km of white sandy beaches
 كم من الشواطئ الرملية البيضاء7

1,100 Hotel rooms to date
 غرفة فندقية حتى اليوم1,100

2

Laguna Gardens
الجونا جاردنز

6

Juweira Boutique Hotel
فندق جويرة بوتيك

10

Hawana Aqua Park
هوانا أكوا بارك

3

Forest Island
فوريست آيالند

7

Marina Bay Apartments
شقق مارينا باي

11

Souly Lodge
فندق صولي لودج

4

Salalah Rotana Resort
منتجع روتانا صاللة

8

Hawana Salalah Marina
هوانا صاللة مارينا

65,600 m2 Aqua park
2
 متر65,600 حديقة مائية بمساحة
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Hawana Salalah Masterplan

32 Restaurants & cafés
 مطعما وكافيه32

Future Hotels
فنادق مستقبلية
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Fanar Views
A Unique Community

PRIME LOCATION
at a walking distance from
a developed community

SERVICED VILLAS
access to all facilities of
Fanar Hotel & Residences

UNLIMITED VIEWS
overlooking the lagoon and
Fanar Hotel & Residence

LUXURIOUS VILLAS
high end finishes,
outdoor pool

INVESTMENT OPPORTUNITY
lucrative year-round
destination

FURNISHED HOMES
hassle free
ownership

A 5-STAR HOLIDAY LIFESTYLE
Fanar Views enjoys an enviable position on the shores of a
glittering lagoon. With views across the water to the worldfamous Fanar Hotel & Residences, Fanar Views provides
the ultimate in waterfront living within a truly exclusive
neighbourhood. Beyond the immediate vicinity, there are a
seemingly endless array of amenities and facilities to discover.
Packed with restaurants, bars and shops, the Marina is filled
with life day and night. Hawana Aqua Park provides the perfect
fun family day out and there is always a beautiful beach just
a walk away. Other nearby attractions include the UNESCO
World Heritage Sites of Al-Baleed Archaeological Park and the
famous Sultan Qaboos Mosque.

Chilled
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Luxury

Amenities
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ﻓﻨـﺎر ﭬﻴــﻮز
ﻣﻮﻗﻊ رﺋﻴﺴـﻲ
علــى مســافة قريبة
مــن مجتمــع متطور

ِﻓـﻠﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
الوصــول إلــى جميع مرافق
فنــدق ومســاكن فنار

ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤـﺪودة
تطــل علــى البحيرة وفندق
ومســاكن فنار

ﻓ ِـﻠﻞ ﻓﺎﺧــﺮة
تشــطيبات راقية
وحمــام ســباحة خارجي

ﻓﺮﺻﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
وجهــة مربحــة على
مدار العام

ﻣﻨﺎزل ﻣﻔﺮوﺷﺔ
ملكيــة خالية
مــن المتاعب

ﻣﺠﺘﻤـﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋـﻲ

نمط حياة فريد من فئة  5نجوم
يحتل فنار ڤيوز موقع ًا استثنائي ًا على ضفاف البحيرة المتأللئة ،بإطالالت ساحرة
على فندق ومساكن الفنار المشهور عالميًا ،ويمنح الساكنين ذروة التجارب
وأجملها على الواجهة البحرية ضمن حي مجهّ ز ببوابات أمنية ّ
خاصة .وخارج حدود
هذا المجتمع يجد الساكن مجموعة ال حصر لها من المرافق الخدمية والترفيهية،
فعلى بعد خطوات يجد ساحات المارينا التي تزخر بالمطاعم والمتاجر النابضة
بالحياة ليل نهار .وبجوار المجتمع يمكن لجميع أفراد العائلة االستمتاع بيوم
حافل بالنشاط في الحديقة المائية هوانا أكوا بارك ،وال ننسى رمال الشاطئ على
بعد خطوات من باب المنزل .وبجوار هوانا صاللة تقع عدد من المعالم السياحية
الفريدة مثل منتزه البليد األثري ،المسجل على قائمة اليونسكو للتراث العالمي،
ومسجد السلطان قابوس الشهير.

ﺳﻜﻮن
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ﻓﺨﺎﻣﺔ

ﻣﺮاﻓﻖ
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The Villas

الفـــلل
ِ

MAKE YOURSELF AT HOME WITH BREATHTAKING SUNRISE VIEWS
All the individual villas at Fanar Views are designed to make the most
of their beautiful waterside location and panoramic views. With water
lapping at the garden’s edge, each single storey home sits naturally
within the landscape, with large corner windows and extended
terraces giving perfect vantage points across the lagoon to Fanar
Hotel & Residences. Chic, modern facades use harmonious natural
stone and wood panels. Inside quality is built into every aspect of the
home, with the finest materials and beautiful designs.

Vistas
14

Convenience

Sophistication

احتضن شروق الشمس الدافئة من نافذة منزلك كل يوم
ُص ّممت جميع الفلل المستقلة في فنار ڤيوز بشكل يضمن االستفادة
ُ
المثلى من الموقع الفريد على الواجهة البحرية واإلطالالت البانورامية على
 حيث، فكل منزل يأخذ موقع ًا مثالي ًا مع كل شي حوله.الطبيعة المحيطة
 والنوافذ البانورامية العريضة في زاوية المنزل،الماء يداعب ضفاف الحديقة
 والشرفات الممتدة بإطالالتها الساحرة،تستقبل أشعة الشمس الدافئة
ُ .على فندق ومساكن فنار عبر البحيرة
وصممت هذه المنازل لتبهر ساكنيها
 فهي مصممة بواجهات عصرية أنيقة من الحجر الطبيعي،من الداخل والخارج
. أما الداخل فينبض بالجودة واألناقة في كل تفاصيله،واأللواح الخشبية

مناظر طبيعية راحة دقة
15

Architectural Styles
اﻟﻄـــﺮاز اﻟﻤﻌﻤـــﺎري
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Three Bedroom
Standalone Villas

ROOM TO BREATHE, SPACE TO HOST
The largest homes at Fanar Views are generous enough to
sleep six people across 3 bedrooms. There’s ample space to
host family or friends inside or out, with features including
a botanical shower, the choice of either an integrated private
pool or infinity pool at the water’s edge.

18
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ِﻓﻠﻞ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ

ﺑﺜﻼث ﻏﺮف ﻧـﻮم

رحابة من وحي الطبيعة لضيافة من وحي عُ مان
حجما في فنار ڤيوز بمساحة رحبة تكفي الستضافة  6أفراد
تمتاز الفلل األكبر
ً
سواء في الداخل أو في الهواء
في  3غرف نوم منفصلة .فهناك مساحة رحبة،
ً
الطلق ،مما يُتيح إمكانية استقبال أفراد األسرة أو األصدقاء ،مع إمكانية االختيار
ما بين بركة السباحة الداخلية أو حوض سباحة خارجية على ضفاف البحيرة.
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GROUND FLOOR

Three Bedroom Standalone Villas
ِﻓﻠﻞ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺑﺜﻼث 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.
إخــالء المســؤولية :جميــع المعلومــات واألبعــاد والرســومات ومــواد البنــاء والصــور والرســومات المعماريــة والمخططــات والمواصفــات المســتخدمة فــي هــذا الكتيــب هــي ألغــراض توضيحيــة فقــط.
ّ
بحقــه فــي إجــراء التعديــالت 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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Stylish Luxury
		فـخامــة أنـيـقــة				
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DESIGNED FOR FAMILY ESCAPES
Our 2 bedroom villas are perfect for small families, or those that
would like a spare room to entertain guests or accommodate
a maid. As with all the villas, attention to detail is second to
none, including a botanical shower that’s open to the sky and
a choice of either an integrated indoor pool, or infinity pool
close overlooking the views.

Two Bedroom
Standalone Villas
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ِﻓﻠﻞ ﻣﻨﻔﺼﻠـﺔ

ﺑﻐﺮﻓﺘـﻲ ﻧـﻮم

الوجهة المتكاملة لعطالت عائلية ال تُنسى
تعتبــر الفيــال المكوّ نــة مــن غرفتيــن مثالية لألســر الصغيرة أو ألولئك الذين
يحرصــون علــى توفيــر واجــب الضيافــة لزوارهم في منزلهم ،أو ببســاطة لمن
يرغبــون فــي غرفــة إضافيــة للخــدم .وكمــا هو الحال في جميــع الفلل في فنار ڤيوز،
اهتمامنــا بالتفاصيــل ال مثيــل لــه ،بمــا في ذلك توفير مســبح مفتوح على الســماء،
مــع إمكانيــة االختيــار مــا بيــن حوض الســباحة داخلي أو خارجــي ال متناهي بإطاللة
رائعــة على الطبيعة.
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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.
إخــالء المســؤولية :جميــع المعلومــات واألبعــاد والرســومات ومــواد البنــاء والصــور والرســومات المعماريــة والمخططــات والمواصفــات المســتخدمة فــي هــذا الكتيــب هــي ألغــراض توضيحيــة فقــط.
ّ
بحقــه فــي إجــراء التعديــالت 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

A PERFECT RETREAT FOR TWO
The 1 bedroom twin villas at Fanar Views are designed with
couples in mind, the perfect place to unwind in a luxury resort
setting - in a home to call your own. Hi-spec interiors and an
immaculate garden with private, integrated pool, come complete
edged with calm lagoon waters and an invitation to relax.
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ِﻓﻠﻞ ﻣﺰدوﺟﺔ

ﺑﻐﺮﻓﺔ ﻧـﻮم واﺣـﺪة

المالذ المثالي لألزواج
ُصممت الفلل المزدوجة المكوّ نة من غرفة نوم واحدة في فنار ڤيوز بشكل
فريد يالئم األزواج الباحثين عن مالذ هادئ لالسترخاء ،ويوفر لهما الخصوصية
المنشودة ،وفي نفس الوقت يوفر لهما المرافق الترفيهية لقضاء أمتع األوقات
كل يوم .تتميّز كل فيال بتصاميم داخلية أنيقة بأفضل المقاييس ،وحديقة خ ّلابة
وحوض سباحة خاص ،مع إطالالت ساحرة على مياه البحيرة الهادئة التي تداعب
ضفاف الحديقة وتبعث الهدوء والسكينة في المكان.
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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.
إخــالء المســؤولية :جميــع المعلومــات واألبعــاد والرســومات ومــواد البنــاء والصــور والرســومات المعماريــة والمخططــات والمواصفــات المســتخدمة فــي هــذا الكتيــب هــي ألغــراض توضيحيــة فقــط.
ّ
بحقــه فــي إجــراء التعديــالت 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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Two Bedroom

				Twin Villas

SIDE BY SIDE WITH LUXURY
The 2 bedroom twin villas at Fanar Views enjoy the same waterside
location and expansive vistas of the larger, more expensive homes.
Spread across two storeys, each of the villas have wonderful
rooftop terraces and inviting, private pools in the garden. Beautifully
constructed with lagoon views and an unprecedented location,
these are holiday homes for everyone to enjoy.
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Two Bedroom Twin Villas
فخامة مزدوجة

ِﻓﻠﻞ ﻣﺰدوﺟﺔ ﺑﻐﺮﻓﺘﻲ ﻧﻮم

ِﻓﻠﻞ ﻣﺰدوﺟﺔ

ﺑﻐﺮﻓﺘـﻲ ﻧـﻮم

133.00

Total Built Up Area

293 - 328

Plot Area

210 - 245 m

Garden Area

33

Terrace

12 m

Pool Size

m2

m2

2

2

ُصممت الفلل المزدوجة في فنار ڤيوز بغرفتين بنفس الموقع القريب من البحيرة،
ولكن مع المزيد من الفخامة والرحابة .تتوزع مكونات كل فيال عبر طابقين ،مع
شرفات علوية رائعة ،وبركة سباحة خاصة ضمن الحديقة .وبتصميمها البديع قلباً
وقالب ًا ،وإطالالتها المذهلة على البحيرة ،والموقع الساحلي االستثنائي ،تعتبر هذه
المنازل االستثمار المثالي لمنزل عطالتك الخاصة طوال العام.

إجمالي مساحة البناء

مساحة القطعة

مساحة الحديقة

الشرفة

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.
إخــالء المســؤولية :جميــع المعلومــات واألبعــاد والرســومات ومــواد البنــاء والصــور والرســومات المعماريــة والمخططــات والمواصفــات المســتخدمة فــي هــذا الكتيــب هــي ألغــراض توضيحيــة فقــط.
ّ
بحقــه فــي إجــراء التعديــالت 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
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FIRST FLOOR
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Stunning Resort Living
						on Your Doorstep

The luxury stand-alone homes at Fanar Views give easy access
to all the superb amenities of Fanar Hotel & Residences, whilst
retaining a unique feeling of hidden exclusivity. There is no need
for driving, simply step outside the front door and all the hotel’s
facilities are just a moment stroll away, giving residents easy
access to an immediate escape from the stresses of everyday life.
From relaxing spa treatments to a choice of swimming pools, from
tennis courts to private beaches and a tempting range of stunning
restaurants, it’s easy to see what makes this resort so popular.

Private

44

Waterfront

Resort
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ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت اﻟﻔﺎﺧﺮة

ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﺎﺑﻚ

يحظى الساكنون في المنازل الفاخرة ضمن فنار ڤيوز بفرصة االستمتاع
بجميع المرافق الرائعة التي يوفرها فندق ومساكن الفنار مع احتفاظهم
بشعور االنتماء لمجتمع حصري ومميز.
ولن ُتضطر إلى قيادة سيارتك للوصول إلى هذه االمتيازات ،فجميعها تقع
ً
مالذا مالئم ًا لالسترخاء بعيد ًا
على بعد خطوات من باب منزلك ،مما يجعلها
عن زخم الحياة اليومية .وتشمل الخيارات الترفيهية المتاحة النادي الصحي
لالسترخاء ،وأحواض السباحة ،ومالعب التنس ،والشواطئ الخاصة،
والعديد من المطاعم التي ُتقدّ م أشهى األصناف ،وغيرها من المرافق التي
ّ
المفضلة للزوار من أنحاء العالم.
تجعل من هذا المنتجع الوجهة

ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
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واﺟﻬﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ

ﻣﻨﺘﺠﻊ
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Homeowner Benefits
مـزايـــا المـــلّاك 					
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Unlock Your Access to Fanar Hotel & Residences Beaches
استمتع بدخول شواطئ فندق ومساكن فنار

Unlock Your Access to Amazing Land & Water Activities
مارس مختلف األنشطة الشاطئية والمائية المذهلة
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Unlock Your Access to Special Benefits in Fanar Hotel & Residences Restaurants
استمتع بمزايا خاصة في مطاعم فندق ومساكن فنار

Unlock Your Access to Fanar Hotel & Residences Swimming Pools
استرخ في مختلف أحواض السباحة بفندق ومساكن فنار
ِ
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2min Walk to the heart of the Marina
دقيتين مشي ًا إلى المارينا
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4min Walk to the Fanar Hotel Swimming Pool
أربع دقائق مشي ًا إلى حوض سباحة فندق فنار
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4min Walk to amazing restaurants
أربع دقائق مشي ًا إلى مطاعم متنوعة
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4min Walk to the Fanar Hotel Tennis Courts
أربع دقائق مشي ًا إلى مالعب تنس فندق فنار
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5min Walk to the Fanar Hotel Beach
خمس دقائق مشي ًا إلى شاطئ فندق فنار

6

1min Drive to Hawana Aqua Park
دقيقة واحدة بالسيارة إلى هوانا أكوا بارك
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استرخاء تام وجودة استثمارية
في جميع األوقات
								

راحة البال في فلل فنار ڤيوز تتجاوز حدود الوقت الذي تقضيه فيها لالسترخاء
بعيدً ا عن صخب الحياة ،فهي تمنحك فرصة استثنائية للحصول على عائد
استثماري في جميع األوقات ،وذلك بفضل موقعها المركزي في مدينة
تستقطب الباحثين عن العطالت االستثنائية من جميع أنحاء العالم! ففي
الوقت الذي تنشغل فيه بأعمالك في موقع آخر ،يمكنك أن تعطي اآلخرين
فرصة لتجربة الهدوء واالسترخاء في هذه الفلل الفريدة ،وفي الوقت نفسه
تحصل على عائد جيد على استثمارك .وعالوة على ذلك ،يمكنك االطمئنان
على منزلك عندما تكون بعيد ًا عنه ،حيث سيحظى بمن يرعاه بالنيابة عنك،
ويضمن لك الحفاظ عليه دائم ًا بالوضع الذي يالئمك.
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Where Total Relaxation
					Makes Financial Sense

Fanar Views villas aren’t just the perfect escape from the
frantic world beyond, they also come complete with a unique
opportunity. Their central location within a globally popular
holiday destination means that when you’re not enjoying a more
relaxed pace of life, it’s easy to allow others too - and realise a
very healthy return on your investment. It also means that when
you’re not there, your home can be looked after, so everything is
just as you’d want it whenever you walk through the door.

56

Building Communities,
						Enriching Lives

Muriya has over a decade of successful business experience and
investments worth over $750 million in Oman. The company is
the driving force behind the development of 1,150 hotel rooms
in six years, equating to 450,000 hotel guest nights annually and
increasing. Creating thousands of direct and indirect jobs, Muriya is
a 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.

لعمـان نبنـي

لنثــري مجتمعاتنــا

			

أداء متم ّي ًز ا بالمساهمة
م2006 قدّ مت شركة موريا منذ تأسيسها عام
ً
 مليون750  إذ استثمرت حتى اليوم.في دفع عجلة التنمية بسلطنة عُ مان
 غرفة فندقية مشيّدة خالل1,150  وفي رصيدها حاليًا أكثر من،دوالر أمريكي
ست
 والعدد في، ألف ليلةٍ فندقيةٍ سنويًا450  أي ما يعادل،سنوات فقط
ٍ
 وتستحدث الشركة من خالل عملها آالف فرص العمل المباشرة.تزايد
، وهي شراكة ناجحة بين شركة أوراسكوم القابضة للتنمية،وغير المباشرة
ُ المشهورة عالميًا في تطوير
، وشركة عُ مران،المدن والمجتمعات المتكاملة
.الذراع التنفيذي لتنمية القطاع السياحي في السلطنة
 أكبر مطور للمشاريع السياحية المتكاملة واألكثر تنوعً ا،هذه هي موريا
.في عُ مان

This is Muriya, Oman’s largest and most diversified private real
estate and tourism developer, committed to developing the future
of the Sultanate.
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Contact Us
There are different ways you can get in touch
with us:
Contact our Call Centre
800 45555 (Local)
+968 2464 5555 (International)
sales@muriya.om
Visit our Website
hawanasalalah.com/fanar-views
Facebook & Instagram: hawanasalalah
Drop by our Head Office
Beach One, Bldg #37
Shatti Al Qurum, Way 2601, Muscat
Drop by our Sales Centres in
Hawana Salalah Marina
Jebel Sifah Marina
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اﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ
:يمكنك التواصل معنا عبر الوسائل التالية
مركز اإلتصال
800 45555
+968 2464 5555
sales@muriya.om
موقعنا اإللكتروني
hawanasalalah.com/fanar-views
hawanasalalah :فيس بوك و انستجرام
المكتب الرئيسي
37 مبنى بيتش ون رقم
 مسقط،2601  سكة،شاطئ القرم
مكاتب المبيعات
هوانا صاللة مارينا
جبل سيفة مارينا

