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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.

ABU DHABI
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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.

ALDAR – WE MAKE YOU OUR REASON
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.

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

SOCIAL SCENE
WE DELIVER COMMUNITY
EVENTS AND CULTURAL
ACTIVITIES

USEFUL
WE PROVIDE THE BEST LOCAL
AMENITIES AND SERVICES,
ALL AT YOUR DOORSTEP.

ALDAR’S PORTFOLIO OF RESIDENTIAL PROJECTS  THE CONNECTS 
EXPERIENCE

  AL RAHA BEACH  

  AL RAHA GARDENS    AL BATEEN PARK  

AL BANDAR

AL WARD

AL MUNEERA AL ZEINA
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AL RAHA GARDENS – A PLACE FOR FAMILY
At Aldar, we understand the 
importance of family. We 
understand that, while every 
family is different, there 
are many things we all look 
for when deciding where to 
make our home – security, 
convenience and a healthy, 
spacious environment. 

With this in mind we created 
Al Raha Gardens. Lush 
landscaped gardens create 
playgrounds, picnic areas 
and football pitches for your 
children to enjoy. And whether 
on foot, cycling or driving, you 
will find the community easy 
to navigate. Separated into 
individual gated precincts, 
security is paramount, while 
you are never far away from 
schools and kindergartens, 
healthcare centres, public 
parks and mosques.

The convenience of shopping 
is also on your doorstep, at the 
Gardens Plaza.

For the older, more 
adventurous families, the 
playground of Yas Island, 
complete with F1TM race track, 
Ferrari World Abu Dhabi and 
Yas link golf course, is only 
minutes away. 
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AL WARD
Nestled at the eastern end 
of Al Raha Gardens, you find 
Al Ward. Designed for larger 
families, these contemporary 
yet traditional 5-bedroom 
homes create a close-knit 
community all of their own.
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THE GARDENS PLAZA – CONVENIENCE AT YOUR DOORSTEP

We’ve designed our Gardens 
Plaza to connect you with all 
the essentials. From food 
to clothing, pharmacies to 
grooming, everything you 
need is right here.

• Zyng Asia Grill
• Mothercare
• Claire’s Accessories
• Modern National Laundry
• Al Safa Supermarket
• Al Ansari Exchange
• Pace e Luce Hair & Beauty 

Salon (Ladies and Men)
• Tip Top Nail Bar
• Pet Delight
• Boots the Chemist
• Grand Optics
• Tele Pizza
• Jones the Grocer

Where should we make 
our new home? Why is one 
community better than 
another? Where is best for our 
family? For these important 
decisions, everything needs 
to fit, and the decisions often 
come down to schools.  At Al 
Raha Gardens we have made 
your decisions easy. 

At Al Yasmina School, 
located on the edge of 
Al Raha Gardens, your 
children, from age 3 to 16, 
will benefit from the best 
primary and secondary 
education, all based on the 
English National Curriculum, 
and taught by teachers with 
international expertise. 

And when lesson time is 
over, be it music, sports 
or exploring the outdoors, 
your children will have 
opportunities to indulge 
their passions.

AL YASMINA SCHOOL
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• GATED SECURE COMMUNITIES
• LUSH LANDSCAPED SURROUNDINGS WITH 

RECREATIONAL AREAS 
• VILLAS WITH BALCONIES AND GARDENS
• FULLY FITTED KITCHENS WITH APPLIANCES
• AL RAHA GARDENS SERVICE CENTER
• CAR PARKING

Access to
• Fitness club
• School and kindergarten
• Grocery stores
• Shopping & high-street retail
• Restaurants and cafés

Location
• Within close proximity to Al Raha Beach and Yas Island
• 10 minutes from Abu Dhabi International Airport
• 20 minutes from Abu Dhabi city
• 50 minutes from Dubai

OVERVIEW
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صال:
ّ
معلومات االت

شركة الدار العقارية ش.م.ع.
مركز المبيعات

ص.ب. 51133
أبوظبي

اإلمارات العربية المّتحدة
800 ALDAR )25327( :هاتف

Sales@aldar.com
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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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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.

مالحظة
 أو قابلية تطبيقها. وعليه 

ً
يره، إال أن الدار العقارية ش.م.ع. )الدار( ال تقدم أي ضمان أو تعهد بشأن دقة أي من المحتويات أو مالءمتها زمنيا يخ تحر  من تار

ً
إن محتويات هذا الكتيب لغرض توفير معلومات عامة فقط وال تشكل هذه المحتويات توصيات. يسعى الكتيب لتوفير محتوى صحيح ودقيق اعتبارا

 على استشارة مهنية مناسبة. ال تتحمل الدار مسؤولية أي من المعلومات المضمنة في هذا الكتيب، وتتنصل من جميع االلتزامات المترتبة على تلك المعلومات. باإلضافة إلى ذلك، 
ً
يتعين على العمالء المعنيين عدم التصرف بناء على محتويات الكتيب أو المعلومات التي يقدمها بدون الحصول أوال

 - على سبيل المثال ال الحصر - أي مسؤولية مترتبة على 
ً
 من أي عقد مبرم بيننا أو يمثل أي نوع من أنواع العروض تقدمه الدار. عالوة على ذلك، ال تقبل الدار تحمل أي مسؤولية متعلقة باستخدام المعلومات أو أي من المواد المضمنة في هذا الكتيب شامال

ً
لن يشكل أي من محتويات الكتيب جزءا

يح بخالف ذلك - تكون بالضرورة أراء أو وجهات نظر الدار أو أي شركة تابعة لها أو شخص ذو صلة بها، وعليه لن يتحملوا أي  ية. قد تشتمل المعلومات في هذا الكتيب على آراء أو وجهات نظر والتي - إال إذا تمت اإلفادة بشكل صر أخطاء أو محتويات غير دقيقة أو إغفاالت أو إفادات مضللة أو تشهير
مسؤولية أو التزام يترتب على تلك اآلراء أو وجهات النظر.

Roof Level

5 Bedroom Villa

First Floor Level AL RAHA GARDENSGround Floor Level

فيال 5 غرف



نظرة عامة
مجّمعات خاصة   •

بة 
ّ
مساحات للعب  والترفيه وسط مناظر طبيعية خال  •

فلل ذات شرفات وحدائق  •
مطابخ مجّهزة بالكامل   •

مركز خدمة حدائق الراحة   •
مواقف للسّيارات  •

على مقربة منكم:
ياضي  نادي ر  •

ياض أطفال  مدارس ور  •
محالت بقالة  •

متاجر ومحالت تجزئة  •
مطاعم ومقاهي   •

الموقع
يرة ياس على مقربة من شاطئ الراحة وجز  •

على بعد 10 دقائق من مطار أبوظبي  •
على بعد 20 دقيقة من مدينة أبوظبي  •

على بعد 50 دقيقة من دبي   •
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اأ�صعر باأمان دائم

مدرسة الياسمينة 
أّي مكان أنسب لشراء منزل جديد؟ ماذا يجعل 
هذا المجّمع أفضل من غيره؟ ما هو األفضل 

بالنسبة إلى عائلتي؟ أسئلة كثيرة يجب أن 
نجيب عليها قبل أن يقع اختيارنا على منزل 

العمر. وفي أغلب األحيان يعتمد قرارنا على 
موقع المدرسة التي سُنلحق صغارنا بها. في 

حدائق الراحة سّهلنا عليكم االختيار.

تقع مدرسة الياسمينة بمحاذاة حدائق 
الراحة، وهي تستقبل التالميذ بين سن الثالثة 

والسادسة عشرة. وُيمكن لصغاركم أن ُيتابعوا 
المرحلة االبتدائية والثانوية من تعليمهم حسب 
المنهج التعليمي البريطاني، وذلك على أيدي 

مدّرسين ذوي خبرة عالمية.

كذلك ُيمكن لصغاركم أن ُيمارسوا، بعد 
لة مثل 

ّ
الدوام المدرسي، هواياتهم المفض

ياضة،  واستكشاف الطبيعة،  الموسيقى، والر
إلخ.

لقد بنينا بالزا الحدائق لكي تجدوا فيها كل 
احتياجاتكم األساسية، من مأكل وملبس، 

وصيدليات، واكسسوارات.. كل ذلك سيكون 
في متناول أيديكم.

ينغ للمشويات اآلسيوية  ز  •
مذركير  •

كليرز لألكسسوارات  •
المصبغة الوطنية الحديثة   •

مركز الصفاالتجاري   •
األنصاري للصرافة  •

صالون باتشي اي لوتشي للشعر والتجميل   •
)للنساء والرجال( 
تيب توب نيل بار   •

بتس دياليت  •
صيدلية بوتس   •

يات الكبرى البصر  •
تيلي بيتزا   •

جونز ذا كروسر  •

بالزا الحدائق 
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اأ�صتمتع مع حميطي

الورد
يقع مجّمع الورد في الطرف الشرقي من 

حدائق الراحة. وهو مجموعة من الفلل 
 للعائالت الكبيرة حيث تضم 

ً
مصممة خصيصا

5 غرف  وتجمع في تصميمها  بين الطابعين 
العصري والتقليدي لتوفر لسكانها البيئة 

المثلى للتواصل والترابط االجتماعي.  
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حدائق الراحة – مكان للعائلة
نحن في الدار نعرف احتياجات العائالت وندرك 
أن كل العائالت، مهما اختلفت اهتماماتها ، 
تتفق حول عناصر أساسية ال بد من توفرها 

في المنزل الجديد الذي تختاره ، مثل األمان، 
والراحة، والبيئة السليمة، والمساحات الرحبة.

وقد وضعنا هذا كله في االعتبار حين بنينا 
حدائق الراحة. فهي حدائق تتمّيز بمناظر 

بة، وتضّم أماكن للعب، ومتنّزهات، 
ّ
طبيعية خال

ومالعب كرة قدم ليستمتع بها صغاركم. 
وإذا كنتم ُتحّبون المشي أو ركوب الدراجة 

 
ً
أو التنّزه في السّيارة، فستجدون فيها حتما

المكان المناسب لذلك. وهي مقّسمة إلى 
مجمعات سكنية محروسة توفر لكم األمان 

ياض األطفال،  واالطمئنان. أّما المدارس، ور
والمراكز الصّحية، والحدائق العاّمة، والمساجد 

فليست بعيدة عنها.

 وعلى بعد خطوات منكم توجد »بالزا 
الحدائق«، مجمع التسويق الذي يلبي كافة 

احتياجاتكم.

ولهواة المغامرة والترفيه ومحبي سباقات 
ياضة الغولف  فيمكنهم خالل  السيارات ور

يرة ياس حيث   دقائق معدودة الوصول إلى  جز
حلبة الفورموال 1، وعالم فيراري أبوظبي، 

وملعب الغولف وغير ذلك. 

اأعي�ش الرفاهية
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	 		شاطئ الراحة	

	 			حدائق الراحة	 		حدائق البطين	

البندر

الورد

الزينةالمنيرة

مشاريع شركة الدار السكنية

االنتماء
 نقوم بإنشاء مجتمعات تقّوي 

روابط الجوار بين ساكنيها.

المشهد االجتماعي
 نأتي بفعاليات اجتماعية 

وثقافية تهدف إلى بناء أحياء 
مستدامة ونابضة بالحياة.

المزايا
 نقدم أفضل الخدمات 

 ووسائل الراحة والرفاهية 
األقرب إلى بيتك.

تواصل
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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؟

 
ً
 ُتؤّمن للعائالت وزّوارهم جّوا

ً
إّننا نبني بيوتا

 من السكينة والخصوصية واألمان. فنحن 
ً
مثاليا

ُندرك أّن المنزل هو أكثر من مجّرد حجر ُيبنى 
وجدران ُترفع، إّننا نراه يتجاوز ذلك إلى المرافق 
واألماكن التي تجمعنا باآلخرين ونقضي فيها 

معهم معظم أوقاتنا.

أنتم بحاجة إلى مساحات خضراء تمشون في 
ربوعها، ومطاعم ومقاٍه ُتمضون فيها أمتع 

ت تمّدكم 
ّ
األوقات مع األصدقاء، ومحال

ياضية  بما ُتريدون، وأماكن تسلية، ومرافق ر
وترفيهية، ومدارس، ومساجد، ومراكز طّبية. 
أنتم بحاجة إلى أن تكون منازلكم على مقربة 

ه.
ّ
من ذلك كل

هذا هو هدفنا: أن نبني مجّمعات ُتتيح لكم 
التمّتع بالحياة على النحو الذي يروق لكم. 
ولتحقيق ذلك، نحن في الدار نعتبركم أنتم 

السبب والغاية.

نقوم في شركة الدار بتطوير العقارات 
 

ّ
واالستثمار فيها وإدارتها. لكن ليست هذه كل
 ما نقوم به، وفي جوهر 

ّ
المسألة، ففي كل

 حوار نفتحه، 
ّ

 قرار نّتخذه، ونقطة انطالق كل
ّ

كل
نعتبركم السبب والغاية.

الدار - بكم نبدأ وعندكم ننتهي

اأرّحب باأ�صدقائي اجلدد
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أبوظبي

ّين الخليج العربي.. مدينة عصرية  ز
ُ
فة من عقد نضيد من الجزر ت

ّ
أبوظبي.. مدينة مؤل

قيم فيها، إلى 
ُ
ست لرفاه أبنائها. من منازل ت

ّ
قامت على دعائم تراث تليد وأس

شواطئ ومتنّزهات تنعم بها، إلى فنادق ومراكز تسّوق ومكاتب تقصدها.. أبوظبي 
مدينة عامرة بالخير يفخر بها أهلها، فهي لهم البيت الكبير الذي يسكنون فيه وإليه.
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حدائق الراحة
أبوظبي

تواصل
اطمئن
اندمج

عّزز
تفوق

انجح

الورد

الورد
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