
 

 
 
 

 " فاخرتاون هاوس"منزل  95عقارات جميرا للجولف تطلق 

 الميسور التكلفة  "األندلس"ضمن مشروع 
 
 

كني العالمي الطراز أعلنت عقارات جميرا للجولف، مجمع الجولف الس :2017فبراير  15دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

ن األندلسية ضم الهندسةمستوحى من  "ن هاوستاو" على طراز منزل معاصر 95في قلب دبي الجديدة، عن إطالق 

 ."األندلس" الفاخر والميسور التكلفة هامشروع

 

القها في مايو منذ إطها ٪ من75 والتي باعت أكثر من– ويأتي ذلك بعد نجاح إطالق وحدات الشقق السكنية كجزء من المجمع

 يم منازل منتقدو، الميسورة التكلفةولفاخرة ا من العقارات تستمر عقارات جميرا للجولف في توسيع محفظتهال -2015

 مليون درهم.  1,3من بأسعار تبدأ غرفتين وثالث غرف نوم 

 

ة تلبي نامعجمنية في ا برفع عدد الوحدات السكعقارات جميرا للجولف: "قمنلبهذه المناسبة قال يوسف كاظم، الرئيس التنفيذي 

م لف. ويقدضمن عقارات جميرا للجو توفير معروض أكثر تنوعا  لو لشريحة المتوسطة في دبي،امنازل للطلب القوي على 

في  اهمن نوع ةريدفال ةئليعاالزل المنضاهى ليارا  ال ي  مع يقدم والهدوء، ومما ال شك فيه أنه السكينةمن  عاليةالمجمع مستويات 

 "هذه المدينة النابضة بالحياة.

 

لتصاميم امن  ريدا  ف ، يقدم المشروع مزيجا  الخالبةوالمناظر الطبيعية  الغنيةطرازها األندلسي ومعالمها المعمارية وبفضل 

 .ميسورةضمن الجودة والرفاهية بأسعار يو متكامليوفر أسلوب حياة ما الراقية واإلبداعية 

 

رة توحة المغمو، تم تصميمها بعناية لتتحلى بالمساحات المف2018في سبتمبر منزال   95 بناء ومن المتوقع االنتهاء من

 .وعملية مساحات مريحةتصميم األندلسية الحديثة والتقليدية ل العناصر والتي تجمع، ةالطبيعي باإلضاءة

 

وهي عناصر -اختياري مع باحة خارجية وإمكانية إضافة مسبح وسيكون لكل تاون هاوس شرفة خاصة في الهواء الطلق 

 زيتونجار التتغنى بأشتكملها المناطق المحيطة التي تس -ماعيواالجت راقينمط الحياة الالمعاصرة وأساسية للحياة األسرية 

ألبيض البحر ا ةمستوحاة من منطقمناظر طبيعية حابسة لألنفاس وتتخللها الممرات والمسطحات المائية لتشكيل حمضيات الو

 المتوسط.

 

لطلب على المساكن الميسورة استجابة لزيادة ا 2015ي عام ذكر أن مشروع األندلس من عقارات جميرا للجولف انطلق في  

 .على حد سواء مستخدمين النهائيينالإقباال كبيرا من المستثمرين و قىتلوالتكلفة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 



 

 األسبوع هذا ا  خاص حدثا   توعقد األندلس، تطوير لمناقشة العقارية الوكاالت مع وثيق بشكل ولفللج جميرا عقارات عملتو

 .ذات الطابع األندلسي للمنازل الرسمية اتخططمال معاينةفرصة  اءوسطال منحل

 

 مشروع إلى هاوس اونمنازل ت إضافة إن: "لشركة فاين آند كاونتري التنفيذي الرئيس شيريدان، فيلفي هذا الصدد قال 

ونحن نستقبل . بيد فيرواجا   كثراأل السكنية المجمعات ألحد مضافة قيمة بالتأكيد هوللجولف  جميرا عقاراتاألندلس ضمن 

 في العيش فوائد نوالمستثمرو نالنهائيو نحيث يعي المستخدمو ،المشروع في بالشراء هتماممن االيات عالية مستو حتى اليوم

 ."مرنةممتازة وتكلفة كيسورة وخطط دفع  مرافق ذات المستوى عالمية وجهة

 

 ا ،، وفندقشقة 715مع متعدد االستخدامات، والذي يشمل أيضا جأحدث إضافة إلى المكتاون هاوس منازل التطوير ويأتي 

 . للمعيشة العصريةمتكامال   ا  مجتمعمنه  هومركز تجزئة، مما يجعل

 

 # انتهى# 
 

 للجولف جميرا عقارات حول

 منذ" دبي إلى السباق" بيةواألور للبطولة النهائية الجولة هي والتي للجولف العالمية دبي موانئ لبطولة المستضيفة للجولف، جميرا عقارات

 المستوى ةالعالمي المرافق من واسعة مجموعة وتقدم األوسط، الشرق في السكنية الجولف مجمعات أعرق من واحدة هي ،2009 عام

 عدب   على تقع لتيا جولفلل جميرا عقارات. المتحدة العربية اإلمارات دولة في( اإلنشاء وقيد القائمة) فردي بشكل مصمم منزل 1700و

 العالمية، لبطوالتا الستضافة المؤهلين ملعبيها على تنسى ال تجارب لتوفير ممتاز وضع في هي دبي ومرسى النخلة جزيرة من دقيقة 15

 السباحة وحمامات مالمطاع إلى الحديث النادي ومن. دبي في الرئيسية السياحية األماكن من بالقرب الواقعة والمنازل واألرض، النار

 ياةح أسلوب توفير شأنها من التي الصحية والمرافق الترفيه وسائل من واسعة تشكيلة لديها للجولف جميرا عقارات البدنية، ياقةالل ومراكز

 .مترف

 الشقق من مجموعة سيضم والذي ،"األندلس" اسم تحت جديد فاخر عقاري مشروع تطوير عن مؤخرا للجولف جميرا عقارات وأعلنت

 .تجاري مركز إلى إضافة الفاخرة والمنازل

 ، Facebook،Twitter االجتماعي التواصل مواقع على تابعونا أو JumeirahGolfEstates.com زوروا المعلومات من لمزيد

Instagram 

 

 :الصحفية لالستفسارات

 غرايلينغ

 القصير فيكي

Kassir@grayling.com-Vicky.El 

 

 

 

http://www.jumeirahgolfestates.com/
https://www.facebook.com/Jumeirah-Golf-Estates-Golf-Club-131022593605993
http://www.twitter.com/JumeirahGolfEst
https://instagram.com/jge.golfestates/
mailto:%20Vicky.El-Kassir@grayling.com

