www.eaglehills.com

إيجل هيلز
إيجل هيلز هي شركة عقارية خاصة
 ومقرها،لالستثمار والتطوير
 تعمل على إنشاء مراكز.أبوظبي
مدنية جديدة في األسواق العالمية
 تعمل الشركة حاليا.سريعة النمو
، األردن،على مشاريع في البحرين
 واإلمارات، صربيا،المغرب
.العربية المتحدة

EAGLE HILLS
Eagle Hills is an Abu
Dhabi-based private real
estate investment and
development company
focused on the creation
of new city hubs in highgrowth international
markets. The company
is developing projects in
Bahrain, Jordan, Morocco,
Serbia and UAE.

EAGLE HILLS
GLOBAL PRESENCE

الحضـــور الـعــالــمي
إليجــل هيلز
صر بيا

SERBIA
MOROCCO
La Marina Morocco
La Bahia Blanca
Rabat Square

المغر ب
ﻻﻣﺎرﻳﻨﺎ
الباهيا بالنكا
الرباط سكوير

Belgrade Waterfront بلغراد واترفرونت

األردن

JORDAN

Marsa Zayed
مرسى زايد
The St. Regis Amman عمان
ّ سانت ريجس
Saraya Aqaba
سرايا العقبة
W Amman
عمان
ّ W فندق

عما ن

OMAN
Mandarin Oriental

BAHRAIN
Marassi Al Bahrain

البحريــن
ﻣﺮاﺳﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

UAE

ماندارين أورينتال

اإلمــارات العربية
المتحــدة

The Address Fujairah العنوان الفجيرة
منتجع وسبا
Resort + Spa
Fujairah Beach
Kalba Waterfront
Maryam Island
Palace Al Khan

شاطىء الفجيرة
واجهة كلباء
جزيرة مريم
باالس الخان

WELCOME TO
MARASSI AL BAHRAIN

TRUE WATERFRONT
LIVING
DEVELOPMENT
OVERVIEW
Marassi Al Bahrain is
an urban development
situated within Bahrain’s
Diyar Al Muharraq, near
major highways and in
close proximity to the
Kingdom’s central business
district. It introduces true
waterfront living with its
expansive promenade filled
with cafés, restaurants, a
landmark shopping and
entertainment destination,
and world-class hotels.

نبذة عن
المشروع
يعد مشروع مراسي البحرين من
،المشاريع الهامة في البحرين
موقعا متميزاً ضمن
ويحتل
ً
 على مقربة،مشروع ديار المحرق
من أهم الطرق الرئيسية ومن
.الحي التجاري وسط المملكة
سيعزز مشروع مراسي البحرين
مفهوم الحياة على الواجهة
 بممشى بحري يضم،البحرية
 ومركز تسوق،مقاهي ومطاعم
عصري وفنادق ومنتجعات على
.الطراز العالمي

WORLD

3,600+

restaurants and facilities
available to residents and
guests within.

across Marassi Al Bahrain.

CLASS

UNITS

LUSH LANDSCAPE,
WHITE SANDY BEACH
DEVELOPMENT
DETAILS

875,000

11,000+

of lush landscape,
parks, beaches, and
world-class facilities.

will be calling Marassi Al
Bahrain their home.

SQM

RESIDENTS

Marassi Al Bahrain offers
two kilometers of pristine
beaches and a lushly
landscaped promenade,
extensive park areas,
and a 45-metre wide
boulevard with residential
apartments, as well as
world-class retail, leisure
and entertainment facilities.
Upon its completion, the
875,000 m2 project will be
home to 11,000+ residents.

تفاصيل
المشروع
،سيوفر مشروع مراسي البحرين
875،000 الذي يقام على مساحة
 شواطئ بحرية تمتد،متر مربع
 باإلضافة، كيلومتر٢ بطول
لمتنزهات ذات مساحات خضراء
 باإلضافة لممر،ومناظر خالبة
 متر يزخر بمتاجر تجزئة٤٥ بطول
،متنوعة وشقق سكنية فاخرة
 عند االنتهاء.ومرافق الترفيه
 سيكون مراسي،من المشروع
. نسمة١١،000 البحرين موطنا لـ

THE FINAL NEXUS OF
CONVENIENCE & DELIGHT
MARASSI AL BAHRAIN’S
LIFESTYLE

اسلوب الحياة في
مراسي البحرين

Marassi Al Bahrain is the
يعد مراسي البحرين معلم ًا
nexus of convenience and
متميزاً يوفر للقاطنين والزوار
the beachfront lifestyle,
الراحة ومتعة االستمتاع بواجهة
offering a destination to
بحرية باإلضافة إلى األمان
delight the senses with
سيدهشك
ما
كل
.والخصوصية
privacy. All the excitement
،العصري
الحياة
أسلوب
من
of contemporary urban
 ومراكز،والمطاعم الراقية
living, dining, shopping
التسوق ومرافق الترفيه يبعد
and entertainment is all
دقائق معدودة من أروع شواطئ
just minutes from the
المملكة
invigorating surf and spray
of the Bahrain’s finest beach.

مرحبا
WELCOME TO
MARASSI BOULEVARD

MARASSI
BOULEVARD
MARASSI
RESIDENCES

MARASSI SHORES
RESIDENCES

MARASSI
GALLERIA

THE ADDRESS
MARASSI AL BAHRAIN

10

20

away from your entry to
the Kingdom, the Bahrain
International Airport.

of a short drive away to
the heart of the Kingdom’s
capital, Manama.

MINUTES

MINUTES

VIDA

MARASSI AL BAHRAIN

PERFECTLY LOCATED IN A
VIBRANT COMMUNITY
DEVELOPMENT
DETAILS
Marassi Al Bahrain offers
two kilometers of pristine
beaches and a lushly
landscaped promenade,
extensive park areas,
and a 45-metre wide
boulevard with residential
apartments, as well as
world-class retail, leisure
and entertainment facilities.
Upon its completion, the
875,000 m2 project will be
home to 11,000+ residents.

تفاصيل
المشروع
،سيوفر مشروع مراسي البحرين
875،000 الذي يقام على مساحة
 شواطئ بحرية تمتد،متر مربع
 باإلضافة، كيلومتر٢ بطول
لمتنزهات ذات مساحات خضراء
 باإلضافة لممر،ومناظر خالبة
 متر يزخر بمتاجر تجزئة٤٥ بطول
،متنوعة وشقق سكنية فاخرة
 عند االنتهاء.ومرافق الترفيه
 سيكون مراسي،من المشروع
. نسمة١١،000 البحرين موطنا لـ

AN UNPARALLELED
EXPERIENCE AWAITS YOU
MARASSI BOULEVARD
OVERVIEW
An unparalleled experience
awaits at Marassi Boulevard.
Four residential buildings,
with 240 units, offer a wide
selection ranging from
studios to three bedrooms.
Lined with 700 m2 of retail
space, the boulevard faces
Marassi Galleria, and is
within walking distance to
the waterfront promenade.

نبذة عن مراسي
بوليفارد
يعتبر مشروع مراسي بوليفارد
.تجربة فريدة لحياة عصرية رائعة
مجتمع حيوي رحب يضم أربعة
240 مباني سكنية تحتوي على
وحدة فاخرة بخيارات متعددة ما
بين شقق استديو إلى شقق
700  يضم المشروع.بثالثة غرف
،متر مربع من مساحات التجزئة
وسيكون مقابل مراسي جاليريا
.وقرب الواجهة البحرية الساحرة

240+

700

with a wide selection of unit
types from studios to one to
three bedrooms.

of world-class retail space
immersing its residents in the
soul of urban living.

RESIDENTIAL UNITS

SQM

الحياة
LIFE AT
MARASSI BOULEVARD

FACING MARASSI
GALLERIA
URBAN LIVING

2 KM

180,000

of stunning white sandy
beach steps away from
Marassi Boulevard.

of gross floor area at the
Marassi Galleria of worldclass shopping space.

STRETCH

SQM

With shopping, dining, and
invigorating entertainment,
the boulevard offers direct
access to premium dining
and retail outlets and
Marassi Galleria. Marassi
Boulevard is close to
The Address Marassi Al
Bahrain and Vida Marassi
Al Bahrain, with access to
a two-kilometer stretch
of white sandy beach.

الحياة العصرية
وجهة التسوق وأرقى المطاعم
واالستجمام تعكس صورة
للحياة اليومية في مراسي
ًبوليفارد إذ يوفر ممرا مباشرا
للمطاعم المتميزة ولمتاجر
 كما.التجزئة ولمراسي جاليريا
تتميز مراسي بوليفارد بقربها من
العنوان مراسي البحرين وفيدا
 وسيتمكن.مراسي البحرين
المقيمون من الوصول إلى
. كيلومتر2 شاطئ طوله

UNIQUE & VARIED
LANDSCAPES
MARASSI BOULEVARD
FEATURES

مزايا مراسي
بوليفارد

SSH, an award-winning
International architectural
firm, designed Marassi
Boulevard to facilitate and
encourage outdoor activity
and community living. A
strong boulevard-front
presence gives way to a
secluded private courtyard.
Marassi Boulevard features
a gym with state-of-theart equipment, swimming
pools, and playgrounds
with air-conditioning
systems derived from
sustainable architecture.

 المعماريةSSH قامت شركة
ً
العالمية والحائزة على عدة
جوائز بتصميم مراسي بوليفارد
يسهل ويشجع ممارسة
بشكل
ّ
.أنشطة الحياة المجتمعية
يضم المشروع نادي رياضي
مزود بأحدث األجهزة الرياضية
وحمامات سباحة ومنطقة
 مع،مخصصة للعب األطفال
أنظمة تكييف مستمدة من
.تقنيات العمارة الذكية

STATE

SAFE

gym facility for all of
Marassi Boulevard’s
residents.

basement car parks to
keep your car safe and
easily accessible.

OF-THE-ART

& CONVENIENT

SHARED COURTYARDS,
SHARED COMMUNITY
AMENITIES

SWIMMING

CHILDREN’S

of varied depths that
are private and cool
to escape the heat.

in the center of the
podium landscaped area
for residents’ children.

POOLS

PLAY AREA

Each tower features
an adjoining recessed
courtyard with shade trees,
shrubs, and groundcover.
Park benches allow
residents to commune
with each other and
their surroundings. The
courtyards are easily
accessed via the complex’s
central podium area,
while a swimming pool
and its shaded deck help
residents escape the heat

المرافق العامة
سيتوفر لكل برج ساحة استراحة
 تظللها األشجار،مجاورة له
،مع أغطية ارضية خاصة بها
باإلضافة لمقاعد الحديقة التي
تمنح السكان فرصة التواصل مع
 يمكن الدخول.بعضهم البعض
لهذه الساحات بسهولة من
خالل مناطق المنصات المركزية
 حمامات السباحة.للمجمع
محاطة بمناطق مظللة لتوفر
.للمقيمين قيمة مضافة

تصميم
INTERIORS & EXTERIORS
MARASSI BOULEVARD

NATURAL LIGHTS,
URBAN VIEWS
INTERIORS

التصميم الداخلي

Across the entire range
جودة التصاميم الداخلية
of available apartments
تعكس المستوى المميز لشقق
at Marassi Boulevard,
 تمتاز شقق.مراسي بوليفارد
contemporary stylings
مراسي بوليفارد بتجهيزات
and the highest quality
 التصميم المميز.انيقة وعصرية
materials abound. The units’
للشقق يمأل الداخل بإضاءة
unique design creates an
طبيعية باإلضافة الى النوافذ
open, spacious feel. Natural
الواسعة والتي تطل على اروع
light floods the interiors
.المناظر
of each unit, and floor-toceiling windows open up
to breathtaking views.

CONTEMPORARY

SPACIOUS

and high quality vanities,
no detail is overlooked in
Marassi Boulevard.

overlooking the beautiful
landscaped courtyard or
white sandy beaches.

COUNTERTOPS

BALCONIES

ESCAPE TO THE
URBAN LIFE
EXTERIORS

تصميم الخارجي

مراسي
مشروع
تصميم
تم
Marassi Boulevard was
مستدامة
بطريقة
بوليفارد
designed with sustainable
وعصرية جذابة وشكل خارجي
architecture resulting with
ً
مراسي
فلسفة
إلى
مميز استنادا
contemporary sensibilities
البحرين في التصميم الذكي
and robust and attractive
 كما تم.واالنسجام البيئي
finishes. Large openings and
تصميم فتحات وشرفات كبيرة
balconies allow residents
تتيح للسكان فرصة االستمتاع
to enjoy sunlight and the
sea breeze. The landscape
.بأشعة الشمس ونسيم البحر
provides residents with
ويساعد تصميم الحدائق على
the opportunity to escape
التمتع بمناظر طبيعية خالبة
to the urban life and enjoy
.وحياة هادئة وخصوصية
privacy and serenity.

800 98888 الرقم المجاني
Toll Free 800 98888

+973 7 7890 020 لـــلــــتـــواصـــل
International +973 7 7890 020

eaglehills.com

@eaglehillsbahrain

