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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, Ethiopia, 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

ETHIOPIA

SERBIA بيا صر

المغرب

إثيوبيــا

البحريــن

JORDAN

OMAN

األردن

ن عما

 اإلمــارات العربية
UAEBAHRAINالمتحــدة

La Marina Morocco
La Bahia Blanca
Rabat Square

La Gare

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

ال غار

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



INTRODUCING  
MARASSI
AL BAHRAIN

حول
»مراسي

البحرين«



DEVELOPMENT  
OVERVIEW

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. 

نظرة عامة حول
 المشروع

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.

BAHRAIN

Marassi Al Bahrain

Hawar Islands

Diyar Al Muharraq

جزر حوار

مراسي البحرين

ديار المحرق

البحرين



DEVELOPMENT  
DETAILS

 تفاصيل 
المشروع

صمم مشروع مراسي 
البحرين والمقام على 

مساحة 875000 متر مربع، 
على التقليل من هدر 
الطاقة وزيادة وسائل 

التبريد الطبيعية. وعند 
اكتماله، سيتسع المشروع 

لنحو 22000 شخص. 

Spread over 875,000 
square metres, Marassi 
Al Bahrain is designed 
to minimise waste
while maximising 
shade and cooling for 
visitors.
Upon its completion, 
Marassi Al Bahrain will 
be home to 22,000 
residents.

875,000

22,000
RESIDENTS

875،000م٢

٢٢،000 شــخــــــــص

M2



أن تعيش في مراسي البحرين 
يعني أن تكون جزءا من مجتمع 

حيوي ونشط على واجهة 
بحرية تعد من أجمل المناظر. 
ستتوفر خيارات متعددة من 

المطاعم والمقاهي الراقية 
محاطة بشواطئ رملية بيضاء 

وحدائق خضراء خالبة.  

Living in Marassi Al 
Bahrain means being 
part of a vibrant 
community built around 
a true waterfront 
lifestyle, with beautiful 
views. Surrounded by
white sandy beaches, 
and an expansive 
promenade dotted with 
chic restaurants
and cafés.

 نمط الحياة في 
مراسي البحرين

THE MARASSI
AL BAHRAIN
LIFESTYLE



حدائق خضراء
LUSH GREEN 

PARKS



مراسي
 جاليريا 

MARASSI
GALLERIA



سيقع مركز تسوق مراسي 
جاليريا  في قلب مراسي 
البحرين وسيكون وجهة 

تسوق وترفيه عالمية 
واألولى من نوعها.ويمكن 

الوصول إليه بسهولة 
من جميع أنحاء المشروع 

بواسطة ممرات مطلة 
على مناظر خالبة. تمتلئ 

المناطق الداخلية في 
مراسي جاليريا بإضاءة

طبيعية مما يعطي أجواء 
دافئة وجذابة.

Marassi Galleria will be 
a world-class shopping 
and entertainment
destination located 
right in the heart of 
Marassi Al Bahrain, 
seamlessly connected 
to multiple aspects of 
the development. Its 
spacious interior
is flooded in natural sky 
light. 

نظرة على مراسي 
جاليريا

MARASSI GALLERIA 
OVERVIEW



سيتضمن مراسي جاليريا 
سينما فاخرة متعددة 

الشاشات. كما سيحتوي 
على تشكيله واسعة من 
الماركات التجارية ومحالت 

األزياء العالمية ومحالت 
األزياء العالمية. وسيقدم 

للمملكة مفهوم ترفيهي 
عائلي فريد من نوعه 

من خالل أماكن تعليمية 
ورياضية متنوعة تساعد 

األطفال على االستكشاف.

 مزايا 
مراسي جاليريا

UNIQUE FAMILY ENTERTAINMENT
وجهة ترفيه عائلية

Marassi Galleria will 
feature a premium 
multi-screen cinema
and be home 
to a number of 
international brands. 
It will introduce the 
Kingdom to a unique
family entertainment 
concept through a 
variety of educational,
sports, and activity 
zones. 

MARASSI GALLERIA 
FEATURES



مراسي 
رزيدنسز

MARASSI 
RESIDENCES



ستكون »مراسي رزيدنسز« 
أول عروض المباني المميزة 

، فهي تتكون من تتكون 
من 1 أو 2 و 3 غرف نوم، 

كما أنها متصلة بشكل 
مباشر بالمجمع التجاري. 

ويمكن للمقيمين في هذه 
الشقق السكنية االستفادة 

من الموقع المميز للمجمع 
السكني واالستمتاع 

بالمناظر الخالبة للبحر 
و المزايا المبتكرة مثل 

المنصة التي تحيط بها 
الحدائق.

نظرة عامة
Marassi Residences 
is the first premium 
residential offering 
launched, with 1, 2, and 
3-bedroom apartments 
directly connected 
to Marassi Galleria. 
Residents will enjoy 
its prime location, 
panoramic sea views 
and access to the 
podium.

OVERVIEW





مراسي رزيدنسز تمتاز بموقعها 
االستراتيجي بالقرب من الفنادق 

من فئة األربع والخمس نجوم 
ومتصلة مباشرة بمراسي 
جاليريا مما يجعلها واحدًة 

من أكثر المناطق المرغوبة 
في مملكة البحرين، إذ تتميز 

مساكن مراسي البحرين 
بكونها مكانًا يسهل الوصول 
إليه لكونها متصلة ببعضها 

بدًء من الطريق السريع وانتهاًء 
بمساحات اصطفاف السيارات.

Adjacent to the beach, 
Marassi Residences 
will be in close 
proximity to hotels 
and directly linked to 
Marassi Galleria. Its 
prime location makes 
it a desirable address, 
with a connection 
from the highway to 
the private parking 
area. 

الموقع
THE  
LOCATION

10 M
IN
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IN
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٢5 دقيقة

دقائق 
 ١0

0٢ دقيقة

BAHRAIN  
INTERNATIONAL AIRPORT

مطار البحرين الدولي

MANAMA CITY CENTRE

مركز مدينة المنامة

KING FAHAD CAUSEWAY
جسر الملك فهد



الحياة في 
مراسي 

رزيدنسز
LIFE AT 
MARASSI
RESIDENCES



إن العيش في مراسي 
رزيدنسز يعني العيش 

في مجتمع حيوي وملئ 
بالطاقة والحياة بدءا من 

ممرات المشي المطلة على 
المناظر الطبيعية الخالبة 
إلى  المقاهي والمطاعم 

التي تبعد مسافة قصيرة 
من مراسي رزيدنسز.

The experience begins 
when you enter the 
palatial double height 
lobby, filled with 
ambient natural light 
that continues through 
the corridors.
Living in the towers 
means living in a 
dynamic community, in 
walking distance to cafés 
and restaurants. 

نمط الحياة
THE  
LIFESTYLE





سيجد المقيمون في كل برج 
خدمات مميزة من مواقف 
سيارات مالئمة في الطابق 

السفلي و حراسة على مدار 
24 ساعة ، باإلضافة إلى أماكن 

ترفيهية للزوار والمقيمين 
لالستمتاع بالضيافة، كاألندية 

الرياضية وحمامات سباحة 
لألطفال والكبار وغرف ترفيهية. 

كما سيتمكن المقيمين من 
الوصول إلى شاطئ طوله 2 

كيلومتر مجاور للمتنزه.

Residents will find 
convenient basement 
parking, 24-hour 
security and enjoy a 
host of amenities such 
as gyms, adult and 
children’s pools,
recreation rooms 
at the Podium level 
and access to a two-
kilometre long beach 
and promenade.

AMENITIESوسائل الراحة

24HR

LUXURY FACILITIES
وسائل الراحة الفخمة





التصميم
 الداخلي 

والخارجي
INTERIORS &
EXTERIORS





تنعكس جودة مراسي 
رزيدنسز أيضا في التصاميم 

الداخلية لكل شقة والتي 
تتميز بأعلى مستويات الجودة 
في التجهيزات والتشطيبات ، 

وتضم غرف رحبه يضيئها النور 
الطبيعي و قد تم بناء وتم بناء 

كل مطبخ بأفضل المواصفات 
وتجهيزه بأفضل المعدات بما 
فيها مرافق الطهي التي تم 

التأسيس لها كشفاط الهواء 
والفرن والغطاء.

The premium quality 
is reflected in each 
apartment’s interior, 
with the highest 
quality of fittings and 
finishing, cosseted in 
spacious rooms. Each 
kitchen is built to the 
highest specifications 
and comes complete 
with all white goods.

INTERIORSالداخلي

27% 

1 BEDROOM

60%

2 BEDROOMS 3 BEDROOMS

13%

غرفتان للنوم ٦0٪  غرفة نوم 27٪ 3 غرف نوم ٪13 





تم تصميم مراسي 
رزيدنسز التي يسهل 

تمييزها بسبب شكلها 
الخارجي الحديث وأسلوبها 
الفريد استنادا إلى فلسفة 

مراسي البحرين في 
التصميم الذكي واالنسجام 

البيئي. وتحتوي كل شقة 
على شرفة مظللة مميزة. 

Easily identifiable by 
its modern exterior 
and unique styling, 
Marassi Residences 
have been crafted in 
line with Marassi Al 
Bahrain’s philosophy 
of smart design and 
environmental
harmony. Each  
apartment features
a shaded balcony.

EXTERIORالتصاميم الخارجية

SHADED 
BALCONIES

250
250 شرفة مظللة



ولتسجيل اهتماماتكم تواصلوا معنا من خالل:
الرقم المجاني: 988888 800

الرقم الدولي: 020 7890 7 973+ 
أو يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني:

info@marassialbahrain.com
marassialbahrain.com

To register your interest:
Toll Free 800 98888
International +973 7 7890 020
info@marassialbahrain.com
marassialbahrain.com

للتواصل معنا

CONTACT US

@eaglehillsbahrain


