
 
 

تطلق المرحلة الثانیة من مشروعھا المتمیز  عقارات جمیرا للجولف
 ‘ریدوود بارك’

مجّمعات ، أحد أرقى عقارات جمیرا للجولف: أطلقت 2016 یولیو 25دبي، دولة اإلمارات العربیة المتحدة؛ 
ئز جواالالحائز على ‘ ریدوود بارك’الجولف الس��كنیة في منطقة الش��رق األوس��ط، المرحلة الثانیة من مش��روعھا 

انتظارھا بیع قس��م كبیر من منازل التاون ھاوس  التي طال وش��ھدت فعالیة المبیعات یولیو. 25وذلك یوم االثنین 
من عملیات تش���یید  %80عالن مؤخراً عن اس���تكمال حیث تعززت ثقة المش���ترین بعد اإل –‘ ریدوود بارك’في 

وبعد االس�������تثمار . العملیاتھذه نھایة الربع األخیر من العام الحالي باس�������تكمال  تتوجعلى أن  ،المرحلة األولى
، بادر عدد من 2016و 2015عامي لمش���اریعھا في الدولي التس���ویق في مجال  الكبیر لعقارات جمیرا للجولف

 شراء منازل لصالح عمالء من خارج الدولة.وكالء المبیعات إلى 

وى فیما یزداد ارتقاء مس�����ت"عقارات جمیرا للجولف: ل خاطر، المدیر التنفیذيبھذه المناس�����بة، قال عبدالعزیز بوو
امتالكھ للس��مات الالزمة للفوز بثقة المس��تثمرین والمس��تخدمین ‘ ریدوود بارك’ یثبتالمش��ترین من حیث التمّیز، 

حیاة وأس�����لوب ال. ویرجع الفض�����ل في ذلك لخطط التس�����دید الجذابة، لص�����عیدین العالمي والمحليعلى االنھائیین 
وس منازل التاون ھافي س��وق المكانة التنافس��یة للمش��روع ، مما یعزز من المتمیز والعوائد االس��تثماریة المجزیة

 مھتمین الذي ندعوھم التخاذاً واس����عاً بین المش����ترین الفعالیة اإلطالق ھذا األس����بوع ص����دًى إیجابیبدبي. وتلقت 
 ."ھذه الفرصة الفریدة من نوعھاالقرار المناسب الیوم واغتنام 

منذ  –؛ ویعد عقارات جمیرا للجولفلبطوالت الجولف في ‘ نار’على ملعب ‘ ریدوود بارك’ویطل مش�������روع 
 جمیرا للجولفعقارات من أبرز المش����اریع التي اس����تقطبت العمالء. ویمثل المش����روع أول توجھات  –انطالقھ 

؛ ویلبي تصمیم المجّمع احتیاجات العدد المتزاید من العائالت والمتخصصین الشباب العتماد منازل التاون ھاوس
 ألف درھم إماراتي. 2898الباحثین عن خیارات عقاریة أكثر مالءمة من حیث التكلفة إذ تبدأ األسعار من 

توس�����كان، ویحتوي على مجموعة فریدة من منازل التاون إیحاءه من الریف البدیع في ‘ ریدوود بارك’ویس�����تمد 
 ‘ن�ار’طالالتھ�ا الجمیل�ة على ملع�ب فس�������یح�ة وف�اخرة، وتمت�از ب�إنوم ھ�اوس المكون�ة من ثالث أو أربع غرف 

 عقارات جمیرا للجولففي ‘ كلوب ھاوس’والحدائق ذات التص���میم البدیع، فض���الً عن قرب المش���روع من نادي 
 .المتنوعةومرافقھ 

لیكون الخیار األمثل للمس�������تثمرین ومتمیز  عمليبتص�������میم مخططین رائعین ‘ ریدوود بارك’مش�������روع  ویتیح
لوان مائلة بأناقتھ البسیطة مع أ‘ تشوي’تصمیم یمتاز والراغبین بالحصول على تصمیم استثنائي لمنزل األحالم. 

تص�������میم  یتألق؛ فیما نوم غرف المزودة بثالثنحو الرمادي الفاتح والذي یناس�������ب تماماً منازل التاون ھاوس 
 .بلمساتھ المعاصرة وتفاصیلھ الكالسیكیة وألوانھ الدافئة‘ كابریرا’

 

 –انتهى  -

في عقارات جمیرا للجولف ‘ ریدوود بارك’یمكن للعمالء المھتمین بش�����راء منازل المرحلة الثانیة من مش�����روع 
 /  customercare@jumeirahgolfestates.comاالستفسار عبر البرید اإللكتروني: 

 .2000 818 4 971+ھاتف: 

 

  حول عقارات جمیرا للجولف

التي ھي الجولة النھائیة للبطولة األوروبیة -عقارات جمیرا للجولف ھي الجھة المستضیفة لبطولة موانئ دبي العالمیة 
وھي واحدة من أعرق مجمعات الجولف السكنیة في الشرق األوسط، وتقدم مجموعة -2009منذ عام " السباق إلى دبي"

مصممة بشكل فردي في دولة اإلمارات ) قائم وقید اإلنشاء(منزل  1700واسعة من المرافق العالمیة المستوى وأكثر من 
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دقیقة من جزیرة النخلة ومرسى دبي، وھي تضم ملعبي جولف  15وتقع عقارات جمیرا للجولف على بعد . العربیة المتحدة
، وھما مؤھالن لتقدیم تجارب ال تنسى لعشاق لعبة الجولف والستضافة البطوالت العالمیة، كما تضم "النار واألرض" 

حفل عقارات ت. يعقارات جمیرا للجولف مجمعات المنازل الراقیة التي تقع بالقرب من أھم األماكن السیاحیة الرئیسیة في دب
جمیرا للجولف بنادي جولف مبني وفقاً ألحدث التصامیم العالمیة إلى جانب العدید من المطاعم وبرك السباحة والمراكز 
الصحیة، كما تضم عقارات جمیرا للجولف العدید من مرافق الترفیھ واالستجمام، والتي تمنح القاطنین والزوار تألقاً وتنوعاً 

 . في حیاتھم
  

 :تفسارات الصحفیةلالس
 غرایلینغ

 آزر الكیالني
 Azar.kilani@grayling.com 
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