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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 high-
growth international 
markets. The company 
is developing projects in 
Bahrain, Jordan, Morocco, 
Serbia and UAE.

إيجل هيلز
إيجل هيلز هي شركة عقارية خاصة 

لالستثمار والتطوير، ومقرها 
أبوظبي. تعمل على إنشاء مراكز 

مدنية جديدة في األسواق العالمية 
سريعة النمو. تعمل الشركة حاليا 

على مشاريع في البحرين، األردن، 
المغرب، صربيا، واإلمارات

العربية المتحدة.



EAGLE HILLS
GLOBAL PRESENCE

الحضـــور الـعــالــمي
إليجــل هيلز

MOROCCO

SERBIA بيا صر

المغرب

البحريــن

JORDAN

OMAN

األردن

ن عما

 اإلمــارات العربية
UAEBAHRAINالمتحــدة

La Marina Morocco
La Bahia Blanca
Rabat Square

Belgrade Waterfront بلغراد واترفرونت

Marsa Zayed
The St. Regis Amman
Saraya Aqaba
W Amman

Mandarin Oriental

مرسى زايد
سانت ريجس عّمان

سرايا العقبة
فندق W عّمان

ماندارين أورينتال

المارينا
الباهيا بالنكا
الرباط سكوير

مراسي البحرين العنوان الفجيرة 
منتجع وسبا

شاطىء الفجيرة
واجهة كلباء
جزيرة مريم

باالس الخان

The Address Fujairah 
Resort + Spa
Fujairah Beach
Kalba Waterfront
Maryam Island
Palace Al Khan

Marassi Al Bahrain





WELCOME TO
MARASSI AL BAHRAIN

مرحًبا بكم في
مراسي البحرين
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جزيرة امواج
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Galali

Dilmunia Island

Amwaj Island

Al Hidd

Muharraq

Bahrain International
Airport

Al Dair

مطار البحرين الدولي
سماهيج

الدير

ديار المحرق

قاللي

جزيرة دلمونيا



BAHRAIN

Evolving from its oil 
wealth into the strategic
financial capital of 
the Gulf, Bahrain has 
the most economic 
freedom of any country 
in the Middle
East with a long and 
distinguished track 
record of helping 
businesses flourish.

البحرين
  

عززت البحرين مكانتها 
المالية بعد أن كانت 

معتمدة على ثروتها 
النفطية وأصبحت 

عاصمة استراتيجية في 
قلب الخليج العربي، 

كما أنها تتمتع 
بأكبر قدر من الحرية 

االقتصادية مقارنة بأي 
بلد في الشرق األوسط، 

وذلك مع تاريخها 
الحافل بمساعدة 

األعمال على االزدهار.





LUSH LANDSCAPE,
WHITE SANDY BEACH

With its prime location 
near major highways
and in close proximity to 
the central business
district, Marassi Al 
Bahrain will boast a 
waterfront
promenade filled with 
cafés and restaurants,
Marassi Galleria, as 
well as world-class 
waterfront
hotels.

مناظر خالبة
ورمال براقة

  
إلى جانب موقعها 
المتميز قرب أهم 

الطرق الرئيسية والحي 
التجاري، سيقدم 
مشروع مراسي 

البحرين واجهة بحرية 
خالبة، تضم خيارات 

متنوعة من المقاهي 
والمطاعم، مركز 

تسوق مراسي جاليريا، 
إضافة إلى فنادق 

ومنتجعات عالمية.



THE ADDRESS
MARASSI AL BAHRAIN

MARASSI
RESIDENCES

MARASSI
BOULEVARD

MARASSI
SHORES RESIDENCES

MARASSI
GALLERIA

VIDA
MARASSI AL BAHRAIN





A NEW ADDRESS
TO YOUR FUTURE HOME

عنوان جديد لمنزلك
المستقبلي





THE ADDRESS
HOTELS + RESORTS

The Address Hotels + 
Resorts is renowned for
offering a premium 
luxury lifestyle 
experience.
Each development is 
defined by its attention 
to location, service and 
tangible guest benefits.

العنوان للفنادق 
والمنتجعات

  
تشتهر العنوان للفنادق 

والمنتجعات بتقديم 
تجربة إقامة حصرية، غاية 
في الفخامة، ويتميز كل 

فندق منها باهتمامه 
البالغ بالموقع، الخدمة 
والمزايا الحقيقة التي 

يتمتع بها الضيوف.



THE ADDRESS 
MARASSI 
AL BAHRAIN

The 9 storey hotel will 
feature 112 rooms, 
including 20 suites, and 
will offer a locale that 
includes 5 retail outlets, 
waterfront signature 
restaurants, business 
facilities, a spa and 
fitness centre and
opportunities for 
lifelong learning.

العنوان
 مراسي
البحرين

  
يحتوي الفندق ذو 9 

طوابق على ١١٢ غرفة 
بما فيها  ٢٠جناحًا، كما 

سيقدم منطقة تضم ٥ 
محالت تجزئة،

مطاعم مميزة ومطلة 
على واجهة مائية، مرافق
لألعمال باإلضافة إلى سبا 
ومركز رياضي، فضالً عن

فرص للتعلم الممتد 
مدى الحياة.





A WEALTH OF
DESIRABLE
LIFESTYLE OFFERINGS

• Access to premium 
luxury amenities and 
facilities
• Private access to a two-
kilometre stretch of
white sandy beach
• Directly connected to 
world class waterfront 
promenade
• Access to landscaped 
gardens and open spaces

مجموعة متنوعة من
خيارات الرفاهية 

واألناقة
  

• االستفادة من الخدمات 
والمرافق الراقية

• شاطئ خاص يمتد 
لكيلومترين من الرمال 

البيضاء
• متصل بشكل مباشر 
بواجهة مائية وممشًى

بمستوى عالمي
• حدائق بتصاميم مذهلة 

ومساحات مفتوحة





CONTACT US

For any inquiries or to register your interest,  
contact us using the details below:

Toll Free: 8009 8888
International: + 973 7789 0020 

Email: info.marassialbahrain@eaglehills.com 
Website: eaglehills.com 
 

@eaglehillsbahrain

Sales Centre Working Hours

Saturday – Thursday: 8:30AM to 6:00PM

Closed on public holidays

تواصل معنا 

إذا رغبت في الحصول على المزيد من المعلومات او 
لتسجيل اهتمامك، الرجاء التواصل معنا عبر

الرقم المجاني: ٨٠٠٩٨٨٨٨
الرقم الدولي:٠٠٩٧٣٧٧٨٩٠٠٢٠

 info.marassialbahrain@eaglehills.com :البريد االلكتروني 
eaglehills.com :الموقع 

@eaglehillsbahrain

اوقات عمل مركز المبيعات

من السبت الى الخميس: ٨.٣٠ صباحًا الى ٦ مساًء

مغلق أيام االجازات الرسمية


