T O DAY I S J U S T T H E B E G I N N I N G
اليوم هو مجرد البداية
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D U B A I H I L L S E S TAT E
دبي هيلز استيت
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WHERE LIFE IS
E XT RAO R D I N A RY
حيث تجد نمط الحياة المذهل

يمتــد مشــروع “دبــي هيلــز اســتيتط علــى مســاحة  2687فدانــً وهوعبــارة عــن مشــروع
متعــدد األغــراض تــم التخطيــط لــه بشــكل شــامل ليشــكل جــزءًا متكامـ ً
ا مــن مدينــة
محمــد بــن راشــد .ويجســد هــذا المشــروع رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم بشــأن تحويــل دبــي إلــى مدينــة بــارزة إلــى أفضــل المــدن فــي العالــم مــن
حيــث العمــل والحيــاة واالزدهــار.
بموقعــه المميــز بيــن شــارع الخيــل وجنــوب شــرق وســط مدينــة دبــي ،يقــدم هــذا
المجمــع الســكني الجديــد بيئــة مثاليــة للعائلــة حيــث يتميــز بوجــوج حديقــة مركزيــة
واســعة ومجمعــات ســكنية ومراكــز ضيافــة ومتاجــر تجزئــة ومراكــز مدنيــة .إنــه بالفعــل
مشــروع يعــزز الحيــاة اإلجتماعيــة علــى مقربــة مــن قلــب مدينــة دبــي النابــض.

Dubai Hills Estate is a 2687-acre, master planned, mixed-use development
which forms an integral part of Mohammed Bin Rashid City. It embodies
His Highness’s vision of Dubai becoming a landmark city, among the best
in the world to live, work and thrive in.
Situated on Al Khail Road and south-east of Downtown Dubai, this new
community offers a perfect environment for family life and is anchored by
;a vast central park and residential, hospitality, retail and civic complexes
a home that promotes community living in proximity to the heart of Dubai.
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SO MUCH
TO ENJOY
الكثير من المتعة

-

11 million sq. metres
12 minutes drive from Downtown Dubai
More than 2,000 villas
More than 20,000 apartments
Villas from 4,500 – 30,000 sq. feet
18-hole golf course
14 tennis courts
4 schools
45 km of nature trails
2 hotels & resort
Rail and metrolinks offering
connectivity to the development

 مليون متر مربع11 ” دقيقة بالسيارة عن “وسط مدينة دبي12  يبعد مسافة فيال2,000  أكثر من شقة سكنية20,000  أكثر من قدم مربع30,000  إلى4,500  مساحة الفلل تتراوح بين حفرة18  ملعب جولف يضم ملعب تنس14  مدارس4  كم من المناظر الطبيعية45  فندقان ومنتجع سكة حديدية وخط مترو لضمان اتصال المشروع بالوسط الخارجي-
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01 - Community Park
02 - Regional Park
03 - Golf Club
04 - Golf Academy
05 - Driving Range
06 - Tennis Academy
07 - Schools
08 - Hotels
09 - Juma Mosque
10 - Metro Station

11 - Townhouse Community
12 - Townhome Community
13 - Private Hospital
14 - Government Hospital
15 - Civil Defence
16 - Police
17 - Community Retail
18 - Golf Villas
19 - Golf Apartments
20 - Business Park
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ACAC I A
أكاسيا
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A N OA S I S
OF CALM AND
TRANQUILITY
واحة من الهدوء والسكينة

يبعــد المــكان بضــع دقائــق فقــط بالســيارة عــن “وســط مدينــة دبــي” حيــث
مراكــز األعمــال والمــال وتجــارة التجزئــة .ويعتبــر “أكاســيا” المــاذ األكثــر
رفاهيــة فــي “دبــي هيلــز اســتيت”.
يقــدم لكــم هــذا المجمــع تشــكيلة مختــارة ومصممــة بعنايــة مــن الشــقق
الســكنية التــي تحــوي غرفــة نــوم واحــدة أو عــدة غــرف نــوم يصــل عددهــا
إلــى ثــاث غــرف ،مــع مســاحات واســعة فــي الهــواء الطلــق تصطــف
األشــجار علــى جوانبهــا وتحيــط بالمــدارس والمتاجــر ومركــز الرعايــة
الصحيــة والمرافــق الرياضيــة واالجتماعيــة التــي تهــدف إلــى تلبيــة جميــع
احتياجاتكــم .تــم التخطيــط لهــذا المشــروع بدقــة ال متناهيــة وســيجري
تنفيــذه علــى يــد الخبــراء.

Mere minutes’ drive from bustling Downtown Dubai with its
business, financial and retail emporia, Acacia is a haven of luxury
living within Dubai Hills Estate.
The complex offers you a dazzling array of perfectly
proportioned one-to-three bedroom homes and wide-open,
tree-lined spaces clustered around schools, stores, healthcare,
sports and community provisions that will cradle your every
need. Everything has been meticulously planned and executed
by experts. You needn’t worry about a thing.
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THIS IS WHERE
YOU BELONG
هنا تشعر باالنتماء

تنتظركــم ســاعات مــن المتعــة التــي ال تنســى فــي “أكاســيا” ،حيــث الممــرات التــي تتراصــف
عليهــا واجهــات المتاجــر الجذابــة والمطاعــم والتــي تنتهــي بمســاحات خضــراء هادئــة
وخالبــة تبــث فيهــا أصــوات العصافيــر الحيــاة.
ما عليكم سوى الخروج والتمتع بالجمال الملهم.

Hours of unforgettable enjoyment lie in wait at Acacia, where buzzing
walkways lined with tempting shop windows and inviting restaurants melt
into beautiful, serene parkland spaces alive with birdsong.
Simply step outside, and be inspired.

15

14

A Q UA L I TY O F L I F E
YO U R FA M I LY D E S E RV E S
أرقى مستويات الحياة التي تتمناها لعائلتك
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D I S C OVE R
T H E LUXU RY
OF TIME
اكتشف متعة الوقت

استعيدوا جميع األوقات الضائعة في المواصالت بفضل اتصال المجمع
مباشــرة بمطــار آل مكتــوم الدولــي عبــر خطــوط المتــرو الجديــدة ،باإلضافــة إلــى
أنــه يبعــد  12دقيقــة فقــط بالســيارة عــن “وســط مدينــة دبــي” .وهــذا مــا يجعــل
وجهاتكــم المختلفــة ،ســواء العمــل أو الترفيــه ،متصلــة بشــكل أقــرب ومنفصلــة
فــي الوقــت ذاتــه لحيــاة أكثــر هــدوءًا وبســاطة.
تســتفيد “أكاســيا” مــن موقعهــا فــي وســط المدينــة لتجعلكــم أكثــر قربــً مــن
وجهاتكــم المفضلــة.

Take back that precious time so often wasted in transit.
Directly linked to Al Maktoum International Airport by the new
metro lines, and just 12 minutes drive away from Downtown Dubai,
your worlds of work and play become more closely connected
yet remain serenely separate.
By virtue of its impeccable location in the heart of our city,
Acacia brings you closer to what matters most.
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B U I LT F O R
MODERN LIFE
مشروع يتماشى مع
أساليب الحياة العصرية

يضــم مجمــع “أكاســيا” شــققًا ســكنية بغرفــة نــوم واحــدة أو غرفتيــن أو ثــاث غــرف
مــع شــرفات واســعة فــي الهــواء الطلــق فــي كل مــن هــذه الشــقق.
تــم تنفيــذ الخطــوط الجميلــة والواضحــة المعالــم للمبنــى باســتخدام مــواد عاليــة
الجــودة ،ويعزّزهــا تصميــم فائــق العصريــة وتفاصيــل تقنيــة عاليــة التطــور تشــمل
جميــع المجــاالت .وقــد عبــر هــذا المشــروع عــن الرؤيــة الطموحــة والســاعية إلــى
الكمــال لشــركة إعمــار العقاريــة.

Acacia offers one, two or three bedroom apartments, all with
delightfully spacious outdoor balconies.

The building’s beautiful, clean lines are executed in only the highestquality materials, enhanced by ultra-modern design and technological
’details in every interior. The development showcases Emaar Properties
consistently uncompromising vision to perfection.
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I N V E S T I N W H AT
M AT T E R S M O S T
استثمر فيما يهمك ً
حقا

يؤمــن “أكاســيا” بيئــة آمنــة وخدمــات تعليميــة عالميــة المســتوى تلبــي طموحــات وحاجــات أي
عائلــة.
وتتميــز مســاحاتنا الواســعة المفتوحــة علــى الهــواء الطلــق بإعطائهــا فرصــة لألطفــال للخــروج
والتعلــم مثــل اللعــب بالطائــرة الورقيــة تحــت أشــعة الشــمس أو التراشــق بالمــاء فــي حــوض
الســباحة المخصــص لألطفــال أو ركــوب الدراجــات.
يقــدم لكــم “أكاســيا بــارك هايتــس” المــكان المناســب لممارســة األنشــطة ســواء كنتــم
جــري صباحــي ســريع.
تريــدون االســتمتاع بنزهــة مســائية هادئــة أو
ٍ
نــادي دبــي هيلــز للجولــف مؤلــف مــن  18حفــرة ،يمكنكــم اإلســتمتاع أيضــً بنــادي دبــي للبولــو
والفروســية الــذي يقــع علــى مقربــة مــن أكاديميــة التنــس وملعــب كــرة القــدم.

Acacia provides a safe, secure environment and world-class educational services
to meet your family’s needs and more.
Our wide, open spaces set your little ones free to learn and play; flying kites in
the dappled sunshine, splashing and swimming in the dedicated children’s pool,
navigating new routes on their bikes through the grass.
Whether it’s a gentle evening’s walk or a morning’s run, Acacia has room for you
to move.
Dubai Hills Golf Club offers an 18 hole championship. You can also benifit from
the nearby Dubai Polo and Equestrian Club, Tennis Academy and the football
pitch at Village Park.
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YO U R OWN
P R I VAT E P A R A D I S E
جنتك الخاصة
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