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ABU DHABI

ABU DHABI - A CITY BLESSED WITH MANGROVE-FRINGED
ISLANDS AND TURQUOISE WATERS. A CONTEMPORARY
ARAB CITY RESPECTFUL OF ITS HERITAGE AND BUILT FOR
ITS PEOPLE. FROM LIVING ROOMS TO BEACHES; FROM PARKS
TO HOTELS; FROM MALLS TO OFFICES, ABU DHABI IS HOME.
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AL RAHA BEACH

At Aldar, we develop, invest in
and manage real estate. But
this is not the whole story. In
everything we do, at the heart
of every decision we take,
the starting point for every
conversation we have, we
make you our reason.

We ask ourselves: who
will live here? How will you
connect with your homes,
your communities, your
neighbours? We ask: what
would your ideal city look like?
And then we build it.

We create homes, living
spaces to open up to family
and friends that provide peace,
privacy and security. Yet, we
know, a home is much more
than just bricks and mortar,
extending beyond your four
walls to those shared spaces
of the city where we spend
much of
our time.
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You want green spaces to
walk through, restaurants and
cafés to meet and relax in,
you want convenient stores,
entertainment, sporting and
leisure facilities, schools,
mosques and healthcare. And
you want this all close to your
front door.

This is our goal: to create
communities that allow you to
live your own lifestyle; to do
this, we make you our reason.
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AL WARD
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THE CONNECTS
EXPERIENCE

ALDAR’S PORTFOLIO OF RESIDENTIAL PROJECTS

AL BANDAR

AL MUNEERA

BELONGING
WE CREATE COMMUNAL
SPACES THAT FOSTER
A SENSE OF TOGETHERNESS
AND SHARED IDENTITY.

AL ZEINA

AL BATEEN PARK 

SOCIAL SCENE
WE DELIVER COMMUNITY
EVENTS AND CULTURAL
ACTIVITIES
USEFUL
WE PROVIDE THE BEST LOCAL
AMENITIES AND SERVICES,
ALL AT YOUR DOORSTEP.
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AL RAHA BEACH

AL RAHA BEACH: A WORLD OF ITS OWN

A family looking for a safe
place to raise children; a
young worker wanting to
be close to the office and
entertainment; an older
couple attracted to the
turquoise waters and peaceful
beaches, yet still wanting to be
connected to the world.
With twelve distinct
communities set along
eleven kilometres of sheltered
coastline, whatever your
lifestyle, you will find a place
to make your home at Al Raha
Beach.

AT THE HEART OF THE CITY,
YET OUT ON ITS OWN
At the heart of Al Raha Beach,
HQ building is home to blue
chip international and local
firms, providing inspiring
workplaces right on your
doorstep.
Just across the water you
will find Abu Dhabi’s new
playground, Yas Island,
complete with F1TM race track,
Ferrari World Abu Dhabi, golf
courses and much more to
follow. Abu Dhabi city centre
and Saadiyat Island, the soonto-be cultural centre, are both
only 20 minutes away. With the
map of our city being redrawn
at such a pace, Al Raha Beach
is at the heart of the city.

Yet away from the hustle,
Al Raha Beach also offers
a life of quiet contentment:
Al Zeina, a community with
gardens and refreshing pools
set on a private beach;
Al Bandar’s waterfront plaza,
marina and tennis courts;
Al Muneera’s beachfront cafes
and restaurants. And with
world-class education and
health care services close by,
you may well forget there is
the city beyond.
CONNECTED TO THE WORLD
Al Raha Beach has been
designed with international
travellers in mind.
Abu Dhabi International
Airport flies you direct
to over 150 destinations,
including New York, London,
Johannesburg, Sydney and
Mumbai. Wherever you are
from, wherever you want to
go, at Al Raha Beach, you
are always connected to
the world.

Enjoying the sea breeze
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AL RAHA BEACH

relaxing before their workday
starts in the office complex,
conveniently set at the centre
of the community’s mainland
apartment buildings.

Ferrari World Abu Dhabi and
the tented structures
of the racetrack stands of
Yas Island.

Into the evening, Al Muneera’s
many covered walkways,
paths and bridges, connecting
the mainland to the purposebuilt island, provide the
perfect place for residents
to stretch their legs, discuss
their day and prepare for
the next.

AL MUNEERA
From spacious apartments in
the twin, circular buildings,
each flooded with natural
light from curved, floor-toceiling windows, you see early
morning joggers as
they make their way along
Al Muneera island’s
waterfront paths and
promenades.
Others enjoy breakfast at one
of the many cafés along the
canal, formed between the
shoreline and the island,

Soaking up rays on the public
beach, or from your private
infinity pool outside one of
Al Muneera’s luxury
beachfront villas, your eyes
are drawn across the water to
the out of this world red roof of

As the sun disappears
behind the horizon, the
neighbourhood stores
become busy, and residents
and office workers mix and
fill the restaurants making
use of the cool open spaces
of the central canal-side
promenades.
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AL RAHA BEACH

Community leisure facilities
• Public beach
• Swimming pools
• Gymnasiums
• Communal gardens
• Children’s play area
• Canal promenade
• Waterfront promenade
Fixtures & Fittings

OVERVIEW
Residences
• Five-bedroom luxury villas
• Four-bedroom townhouses
• One, two, three and four-bedroom apartments
Commercial offices
• 14-Storey commercial office building
• Bridge link with café outlets
• Waterfront retail

Entry
• Video / audio intercom in all
units and cctv at selected
locations and lift lobbies
• Solid timber doors to all
residences with veneer finish
• High-quality locks on
all doors

AL MUNEERA

Rooms
• Elegant flooring
• Chic built-in wardrobes
contemporary internal
downlights
• Ducted air-conditioning
single-point telephone
• Internet connection in
every room
• Muted automated lighting

Kitchens
• Stylish and practical kitchen
cabinets with durable
worktops
• Dependable, branded kitchen
appliances
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Bathrooms
• Soothing, porcelain tile
floors
• Full-height wall tiles
• High quality sanitary fittings
including vanity basins
with mixer taps, toilet,
bidet, bathtub and shower
enclosure
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CONTACT INFO

Aldar Properties PJSC
SALES CENTRE
P.O.Box 51133
Abu Dhabi
United Arab Emirates
Tel: 800 ALDAR (25327)
Email: sales@aldar.com
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المنيرة

شاطئ الراحة

المنيرة

ّ
:معلومات االتصال
.ع.م.شركة الدار العقارية ش
مركز المبيعات
51133 .ب.ص
أبوظبي
ّ
اإلمارات العربية المتحدة
800 ALDAR )25327( :هاتف
Sales@aldar.com

HQ مبنى
HQ BUILDING

Disclaimer
The content of this brochure is for general information purposes only and does not constitute advice. The brochure tries to provide content that is true and accurate as of the date of writing;
however, Aldar Properties PJSC (Aldar) gives no assurance or warranty regarding the accuracy, timeliness, or applicability of any of the contents. Prospective customers should not act upon
the brochures content or information without rst seeking appropriate professional advice. Aldar assumes no responsibility for information contained in this brochure and disclaims all liability
in respect of such information. In addition, none of the brochures content will form any part of any contract between us or constitute any type of offer by Aldar. Aldar accepts no responsibility
for and excludes all liability in connection with use of information or any materials contained in this brochure, including but not limited to any liability for errors, inaccuracies, omissions, or
misleading or defamatory statements. The information in this brochure might include opinions or views which, unless expressly stated otherwise, are not necessarily those of Aldar or any
associated company or any person in relation to whom they would have any liability or responsibility.

الدانة

Al Dana

البندر

المنيرة

الزينة

مالحظة

ً
ً
 وعليه. (الدار) ال تقدم أي ضمان أو تعهد بشأن دقة أي من المحتويات أو مالءمتها زمنيا أو قابلية تطبيقها.ع.م. إال أن الدار العقارية ش، يسعى الكتيب لتوفير محتوى صحيح ودقيق اعتبارا من تاريخ تحريره.إن محتويات هذا الكتيب لغرض توفير معلومات عامة فقط وال تشكل هذه المحتويات توصيات
ً
، باإلضافة إلى ذلك. وتتنصل من جميع االلتزامات المترتبة على تلك المعلومات، ال تتحمل الدار مسؤولية أي من المعلومات المضمنة في هذا الكتيب.يتعين على العمالء المعنيين عدم التصرف بناء على محتويات الكتيب أو المعلومات التي يقدمها بدون الحصول أوال على استشارة مهنية مناسبة
ً
ً
 أي مسؤولية مترتبة على-  على سبيل المثال ال الحصر-  ال تقبل الدار تحمل أي مسؤولية متعلقة باستخدام المعلومات أو أي من المواد المضمنة في هذا الكتيب شامال، عالوة على ذلك.لن يشكل أي من محتويات الكتيب جزءا من أي عقد مبرم بيننا أو يمثل أي نوع من أنواع العروض تقدمه الدار
 وعليه لن يتحملوا أي، تكون بالضرورة أراء أو وجهات نظر الدار أو أي شركة تابعة لها أو شخص ذو صلة بها-  إال إذا تمت اإلفادة بشكل صريح بخالف ذلك-  قد تشتمل المعلومات في هذا الكتيب على آراء أو وجهات نظر والتي.أخطاء أو محتويات غير دقيقة أو إغفاالت أو إفادات مضللة أو تشهيرية
.مسؤولية أو التزام يترتب على تلك اآلراء أو وجهات النظر
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مرافق الترفيه

الغرف

المطابخ

الحمامات

• شاطئ مفتوح
• أحواض سباحة
• صاالت اللياقة البدنية
• حدائق داخلية
• مساحات للعب األطفال
ّ
• رواق للتنزه على القناة
ّ
• رواق للتنزه على الواجهة البحرية

• أرضيات خشبية أنيقة
• خزانات ثياب أنيقة مبنية داخل الجدران
• أضواء داخلية عصرية موجهة إلى األسفل
هواء
• فتحات تكييف
ّ
ّ
• وصالت موحدة لكل من التلفون/اإلنترنت في
كل غرفة
• أضواء يتم التحكم فيها بطريقة آلية

• خزانات للمطبخ ذات تصميم عصري وأسطح
عملية شديدة التحمل
• تجهيزات مطبخية ذات نوعية جيدة

• بالط أرضيات أملس من السيراميك
• بالط للجدران على ارتفاع كامل
• تجهيزات صحية بجودة عالية تشمل حوض
للماء الساخن
غسل اليدين ،مع خالط ّ
والبارد ،مرحاض ودوش لكل غرفة ،وحوض
ّ
ّ
استحمام في الحمام الخاص بغرفة النوم
الرئيسية

تشطيبات وتجهيزات الشقق
المدخل

نظرة عامة

الوحدات السكنية
• فلل فاخرة (خمس غرف)
• فلل متالصقة بـأربع غرف نوم
• شقق متفاوتة الحجم ( 1،2،3،4غرف نوم )

الوحدات التجارية
• مبنى تجاري من  14طابق
• جسر مشاة به عدد من المقاهي
• متاجر على الواجهة المائية

• جهاز إنتركوم بالصوت والصورة لجميع
الوحدات السكنية مع كاميرا مراقبة في
مواقع مختارة وردهات للمصاعد
• أبواب خشبية صلبة ومصقولة لجميع
الوحدات السكنية بملمس مصقول
• أقفال ذات جودة عالية على جميع األبواب

�أدع املكان يعرب عني
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المنيرة

ّ
من شقتك الرحبة في أحد المبنيين الدائريين،
ّ
وعبر النوافذ المنحنية الممتدة على امتداد
ُ
وأنت تشاهد الناس
الحائط ،يغمرك نور الصباح ّ
من حولك يبدأون يومهم ،كل على طريقته.
بجولة ركض صباحية في
فمنهم من يقوم ّ
أرجاء جزيرة المنيرة الخالبة ،ومنهم من يستمتع
بتناول وجبة الفطور في أحد المقاهي على
ّ
جانبي القناة المائية ،والممتدة بين الشاطئ
والمنيرة في أجواء مريحة وهادئة قبل بدء
ّ
ّ
المتميز
يوم عمل جديد في المجمع التجاري
ّ
بموقع استراتيجي في قلب مباني مجمع
األعمال على
مدخل المنيرة.

ّ
استمتع بأشعة الشمس على الشواطئ
ِ
ّ
ّ
العامة أو من مسبحك الخاص في إحدى فلل
المنيرة الفخمة ،حيث يمتد بصرك عبر المياه
لالستمتاع بمنظر السقف األحمر المميز لعالم
فيراري أبوظبي ومسارات السباق في
جزيرة ياس..

ومع غروب الشمس ،تنبض الحياة في متاجر
المنتشرة على
المنيرة ،وتغدو المطاعم
ّ
جانبي القناة ّالمائية وجهة سكان المنيرة
ُ
ومرتاديها لتوفر لهم أجواء مريحة على
جانبي ممشى القناة.

أما طالبو االسترخاء وصفاء الذهن بعد انقضاء
ّ
عدة ّ
ممرات
يوم العملّ ،فتمنحهم المنيرة
وجسور مغطاة ّ للمشاة تصل الجزيرة باليابسة
ُ
المحيطة ،ما يوفر لهم البيئة المناسبة في
ُ
أجواء مريحة تعطيهم الفسحة التي يحتاجون
إليها لمراجعة أحداث يوم حافل بالنشاط
وللتخطيط ليوم جديد.

�أ�سرتيح مع عائلتي
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شاطئ الراحة :عالم قائم بذاته

تبحث عن البيئة
هنا المكان المناسب لعائلة ّ
ّ ُ
شاب يريد أن
لتربية صغارها ،أو لموظف
ُالمثلى ً
عمله ومن المرافق الترفيهية،
من
قريبا
يقيم
ًّ
أو لزوجين أكبر سنا تجذبهما المياه الالزوردية
ّ
والشواطئ الوادعة ،مع البقاء على اتصال
مع العالم.
مهما كان أسلوب حياتك ،ستجد في شاطئ
ّ
ضمن اثني عشر
الراحة ًمسكنك الخاص ،وذلك
ً
ّ
مجمعا تنتشر عبر أحد عشر كيلومترا على طول
ّ
الخط الساحلي.

في قلب المدينة ،وبمنأى عن
ازدحامها
في وسط شاطئ الراحة يقع مبنى HQ
ّ
الذي يضم المركز الرئيسي ّ لشركة الدار إلى
ُ
مرموقة يضفي
جانب شركات عالمية ومحل ًية
ً
ديناميكيا ُي ّ
عبر عن
وجودها على المكان طابعا
ّ
التطور والنجاح.
ُ
من ّدارك في شاطئ الراحة ،تشاهد على
ّ
الضفة المقابلة جزيرة ياس التي تضم حلبة
الفورموال  ،™1وعالم فيراري أبوظبي،
وهناك المزيد من مرافق
ومالعب الغولف،
ً ّ
الترفيه سترى النور قريبا .أما الوصول إلى
وسط أبوظبي ،أو إلى جزيرة السعديات ،التي
الثقافي للمدينة ،فال يستغرق
ستكون المركز
ّ
ّ
أكثر من  20دقيقة .كل ذلك يعني أن شاطئ
ُ
الراحة ،ومع الوتيرة الحالية التي يعاد بها
رسم خريطة مدينتنا ،سيشغل قلب أبوظبي
الجديدة.

ّ
الراحة كيف يحفظ سكانه
هذا ويعرف شاطئ ُ ّ
بمنأى عن االزدحام ،ويوفر لهم واحة من
ّ
السكون والجمال :في «الزينة» ،المجمع
ّ
الغني بخضرة حدائقه ومسابحه
السكني
وشاطئه النابض بالحياة ،و»البندر»
المنعشة ّ
بساحته المطلة على المياه ،ومرساه،
ومالعب التنس ،و»المنيرة « بمقاهيها
ومطاعمها المواجهة للشاطئ .وفي الجوار
ّ
ّ
مؤسسات تعليمية وخدمات صحية عالمية
المستوى.

ّ
على اتصال بالعالم
مطار أبوظبي الدولي يأخذك إلى أكثر من 150
وجهة عالمية نذكر منها على سبيل المثال
ولندن ،وجوهانسبورغ ،وسيدني،
نيويورك،
ًّ
ومومباي ...أيآ كان المكان الذي أتيت منه ،أو
ّ
الذي تتوجه إليه ،ستبقى في شاطئ الراحة
ّ
على اتصال بالعالم أجمع.

�أتن�شق هواء البحر
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مشاريع شركة الدار السكنية

تواصل
 شاطئ الراحة

البندر

المنيرة

 حدائق الراحة

الورد

6

االنتماء
ّ
نقوم بإنشاء مجتمعات تقوي
روابط الجوار بين ساكنيها.
المشهد االجتماعي
نأتي بفعاليات اجتماعية
وثقافية تهدف إلى بناء أحياء مستدامة
ونابضة بالحياة.

الزينة

 حدائق البطين

المزايا
نقدم أفضل الخدمات
ووسائل الراحة والرفاهية
األقرب إلى بيتك.

شاطئ الراحة
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شاطئ الراحة

نقوم في شركة الدار بتطوير العقارات
ّ
واالستثمار فيها ّوإدارتها .لكن ليست هذه كل
به ،وفي جوهر
المسألة ،ففي كل ما نقوم ّ
ّ
ّ
كل قرار نتخذه ،ونقطة انطالق كل حوار نفتحه،
نعتبركم السبب والغاية.

قبل أن نشرع في البناء نسأل أنفسنا :من
سيعيش هنا؟ ما هي الوسيلة المثلى
لمنحهم الشعور باالنتماء إلى منازلهم،
وتمكينهم من التواصل مع مجتمعهم،
وجوارهم؟ ما هي المدينة النموذجية
بالنسبة لهم؟

المنيرة
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�أت�أمل زرقة املياه
الدار  -بكم نبدأ وعندكم ننتهي

ًّ
ّ
ّ
ً ُ ّ
إننا ًنبني بيوتا تؤمن للعائالت وزوارهم جوا
مثاليا من السكينة والخصوصية واألمان .فنحن
ُ
ُندرك ّأن المنزل هو أكثر من ّ
مجرد حجر يبنى
ّ
ُ
وجدران ترفع ،إننا نراه يتجاوز ذلك إلى المرافق
واألماكن التي تجمعنا باآلخرين ونقضي فيها
معهم معظم أوقاتنا.

أنتم بحاجة إلى مساحات خضراء تمشون في
ُ
مضون فيها أمتع
ربوعها ،ومطاعم
ٍ
ومقاه ت ّ
ّ
األوقات مع األصدقاء ،ومحالت تمدكم
ُ
بما تريدون ،وأماكن تسلية ،ومرافق رياضية
ّ
وترفيهية ،ومدارس ،ومساجد ،ومراكز طبية.
أنتم بحاجة ّ إلى أن تكون منازلكم على مقربة
من ذلك كله.

ُ
ّ
هذا هو هدفنا :أن نبني مجمعات تتيح لكم
ّ
التمتع بالحياة على النحو الذي يروق لكم.
ولتحقيق ذلك ،نحن في الدار نعتبركم أنتم
السبب والغاية.
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أبوظبي
ّ
ُ ّ
أبوظبي ..مدينة مؤلفة من عقد نضيد من الجزر تزين الخليج العربي ..مدينة عصرية
ّ
ُ
قامت على دعائم تراث تليد وأسست لرفاه أبنائها .من منازل تقيم فيها ،إلى
ّ
ّ
شواطئ ومتنزهات تنعم بها ،إلى فنادق ومراكز تسوق ومكاتب تقصدها ..أبوظبي
مدينة عامرة بالخير يفخر بها أهلها ،فهي لهم البيت الكبير الذي يسكنون فيه وإليه.
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