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

تقع مملكة البحرين في
قلب الخليج العربي وتمتاز
بتراثها الغني ووجود
مواقع تاريخية متعددة
فيها.

“

مملكة
البحرين

RICH IN HERITAGE AND
ARCHAEOLOGICAL SITES
BAHRAIN IS LOCATED AT THE
HEART OF THE GULF

سميتالبحرينبهذااالسم
ُ
الحتوائهاعلىمصدرين
رئيسينللمياه،مياهالبحر
المالحةومياهالينابيعالعذبة.
كماأنها تعرفبتراثها العريق
ومواقعها األثرية التي تدل على
وجود حضارات تعاقبت على
هذه األرض.كما مكن الموقع
الجغرافيالمميزمملكة
البحرينمنتحقيقالنمو
والتطوربشكلسريعلتصبح
بلد ًاحيوي ًا.

THE LAND OF
TWO SEAS
The Kingdom of Bahrain,
also known as the Land
of Two Seas is a country
rich in heritage and
archaeological sites,
which has grown into a
dynamic country with a
vibrant economy.

A MODERN
KINGDOM

Bahrain has grown
successfully due to its liberal
economic policies, welcoming
atmosphere, low cost of
living, and an abundance
of educational and health
facilities. Today, the Kingdom
is a thriving multi-cultural hub.

“

THE KINGDOM IS A
THRIVING
MULTI-CULTURAL HUB,
WHICH WELCOMES PEOPLE
FROM ALL AROUND THE
WORLD

ً
وجهة تتنوع فيها
تعد البحرين
الثقافات ويقصدها الناس من
.جميع أنحاء العالم

البحرين
اليوم

حققت البحرين
نمو ًا سريع ًا بفضل
السياسات االقتصادية
المنفتحة وانخفاض
إلى جانب.تكاليف الحياة
توفر المرافق التعليمية
،والصحية أما اليوم
فتعد مملكة البحرين
مركز ًا مزدهر ًا متعدد
 حيث ترحب،الثقافات
البحرين باألشخاص من
.مختلف دول العالم

ABOUT
MUHARRAQ

Muharraq city was the
capital of Bahrain from
1810 till 1923. Today,
Muharraq is home to the
Bahrain International Airport
and is connected to the
main island of Bahrain
through 3 major highways.

تضم الجزيرة
العديد من البيوت
التقليدية البحرينية
وتصاميم معمارية
.أخاذة

“

THE ISLAND CONTAINS
SEVERAL TRADITIONAL
BAHRAINI HOUSES AND
TIMELESS ARCHITECTURE

حول
المحرق

كانت مدينة المحرق
عاصمة البحرين
 وحتى1810 منذ عام
 واليوم.192 مايو
تحتضن المحرق
مطار البحرين الدولي
وترتبط بجزيرة مملكة
3 البحرين من خالل
.طرق رئيسية

ديار المحرق
Diyar Al Muharraq
مراسي البحرين
Marassi Al Bahrain

البحرين
BAHRAIN

جزر حوار
Hawar Islands

ABOUT DIYAR
AL MUHARRAQ

Diyar Al Muharraq is a
comprehensive, fullyintegrated modern city;
incorporating a vast variety of
residential and commercial
properties; ideal for both
personal and investment
purposes.
It is located on the northern
shores of Muharraq.

حول
ديار المحرق

تعد ديار المحرق أحد
مشاريع التطوير العقاري
 تهدف لبناء،الرائدة
مدينة شاملة ومجتمع
 تحتوي المدينة.متكامل
على مجموعة كبيرة
من المشاريع العقارية
والسكنية والتجارية
لالستخدامات الشخصية
 يقع.أو االستثمارية
المشروع على الساحل
.الشمالي لجزيرة المحرق

حول مراسي البحرين
INTRODUCING MARASSI AL BAHRAIN

DEVELOPMENT
OVERVIEW
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.

نظرة عامة حول
المشروع

إلى جانب موقعها
المتميز قرب أهم
الطرق الرئيسية والحي
 سيقدم،التجاري
مشروع مراسي
البحرين واجهة بحرية
 تضم خيارات،خالبة
متنوعة من المقاهي
 مركز،والمطاعم
،تسوق مراسي جاليريا
إضافة إلى فنادق
.ومنتجعات عالمية

875,000

M2

 من الــعــقارات الفــخــمة٢م875٠٠٠
LUXURY DEVELOPMENT

DEVELOPMENT
DETAILS
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.

تفاصيل
المشروع

صمم مشروع
مراسي البحرين
والمقام على مساحة
، متر مربع875000
على التقليل من
هدر الطاقة وزيادة
وسائل التبريد
 وعند.الطبيعية
 سيتسع،اكتماله
22000 المشروع لنحو
.شخص

2KM

2كم من الشواطئ المميزة
OF UNIQUE BEACHES

الحياة على
الواجهة البحرية

ستوفر المدينة لجميع
قاطنيها وزوارها فرصة
االستمتاع حيث أن
مشروع مراسي البحرين
سيضم فنادق من فئة
األربع والخمس نجوم
ومنتجعات بشواطئ
خاصة ،إضافة إلى
شاطئ عام ومجموعة
راقية من المقاهي
والمطاعم ذات
االطالالت الرائعة.

LIFE BY
THE BEACH

With 4 and 5-star
hotels and resorts
offering exclusive
beach access and
an expansive choice
of designer cafés,
casual and fine
dining restaurants
along the beachfront
promenade; the island
has something for
everyone to enjoy.

MID-RISE
STRUCTURES

Marassi Al Bahrain has
been planned as a midrise development, for
residents to enjoy some
of the best sea views on
the island.. The structure
will encourage cooling
from prevailing winds and
shading from the heat of
the sun.

“

RESIDENTS AND VISITORS ALIKE WILL
EXPERIENCE THE SERENITY AFFORDED BY
THE CALM VIEWS OF THE SEA

سينعم المقيمون والزوار على حد
سواء بهدوء البحر اآلسر الذي لن
.تحجبه ناطحات السحاب

مباني
متوسطة االرتفاع

خطط مشروع مراسي
البحرين ليكون مشروع ًا
ذو مباني متوسطة
االرتفاع مما يعني
أنه سيكون بمقدور
السكان التمتع بأجمل
المناظر المطلة على
.الخليج من على الجزيرة
كما ستساهم المباني
في توفير الظالل
التي تحمي من حرارة
الشمس

حــدائــــق خــضـــراء

LUSH GREEN

PARKS

GREEN SPACES
& PARKS

A percentage of
Marassi Al Bahrain
will be dedicated to
lush green spaces and
flora. As visitors travel
through the island they
will experience the
tranquillity of being at
one with nature.

الحدائق
والمساحات الخضراء

سيتم تخصيص نسبة
من مشروع مراسي
البحرين لزيادة المساحة
الخضراء والحدائق في
حيث يمكن،المملكة
للزوار من خالل تجوالهم
في المشروع االستمتاع
بتجربة هادئة كونهم
.وسط الطبيعة

Green Avenues
طرق خضراء تربط الحدائق بشاطئ البحر

linking the park to the sea

5,600

وحدة سكنية

RESIDENTIAL UNITS

الوحدات
السكنية

سيقدم مشروع مراسي
البحرين لدى اكتماله عددً ا
من الشقق السكنية
الفاخرة.سيتم بناء الشقق
السكنية باستخدام مواد
بناء ذات جودة عالية.
وشكلت المناظر الخالبة
المحيطة بالمباني مصدر
اإللهام لبناء مساحات
معيشية حديثة .كما
ستتمتع جميع الشقق
السكنية بإطاللة أو فناء
خاص ليستمتع السكان
بمنظر البحر أو جزيرة ديار
المحرق.

RESIDENTIAL
OVERVIEW

Upon completion,
Marassi Al Bahrain
will host a number of
apartments crafted
using only high quality
materials. All apartments
feature a balcony or
courtyard to enjoy
unparalleled views.

“

تحيط الممرات الهادئة والحدائق
الخضراء الخالبة بالشقق السكنية داخل
مراسي البحرين.

الحياة على
الواجهة البحرية

توفر المنطقة السكنية
في المدينة العديد
من وسائل الراحة
والترفيه مثل برك
السباحة ومالعب
وصاالت رياضية وغرف
لياقة مجهزة بالكامل.
باإلضافة إلى ،موقعها
الذي يتيح للسكان
سهولة الوصول إلى
الشاطئ ومحالت
التجزئة للتمتع بنمط
حياة متكامل.

THE APARTMENTS AT
MARASSI AL BAHRAIN WILL BE
SURROUNDED BY A LIVELY PROMENADE
AND LANDSCAPED VERDANT GARDENS

WATERFRONT
RESIDENTIAL

Connected with Marassi Al
Bahrain’s retail
district, the residences
offer amenities
including swimming pools,
playgrounds, and
gyms; and will feature
walkways, gardens and
access to the beach.

HOSPITALITY
The island will offer
unrivalled living, dining,
and recreationalfacilities
witha host of fine dining
restaurants and waterfront
cafes, a retail district and
world-famous spas at
The Address Marassi Al
Bahrain and VIDA Marassi
Al Bahrain.

“

VISITORS CAN ENJOY AN ISLAND
FULL OF LIFE, SURROUNDED BY LUSH
GREENERY, THE WARMTH OF THE SUN
AND THE CALMING BEAUTY OF THE
SEA

سيحظى الزوار بفرصة االستمتاع بجزيرة
مفعمة بالحياة تحيط بها خضرة وارفة
.وشمس دافئة وبحر يمتاز بهدوئه الساحر

الضيافة

ستوفر الجزيرة تجربة
،معيشة ال تضاهى
حيث المطاعم
،والمقاهي العالمية
إلى جانب وسائل
الراحة والترفيه ومراكز
الصحة واللياقة
الشهيرة في كل من
فيدا مراسي البحرين
و العنوان مراسي
 إضافة إلى، البحرين
منطقة مخصصة
لمحالت التجزئة
بالقرب من الواجهة
.البحرية

“

وسيستمتع زوار الفندق أو الشقق
الفندقية ،بسهولة الوصول إلى
الشاطئ الخاص واالستمتاع
بمرافق وخدمات ترفيهية من
الطراز العالمي.

فنادق ومنتجعات
العنوان
ستكون العنوان مراسي
البحرين أحد أبرز المعالم
السياحية ونقطة البداية
في الواجهة البحرية.
وستوفر لزوار الفندق
أو الشقق الفندقية،
سهولة الوصول إلى
الشاطئ واالستمتاع به،
باإلضافة إلى سهولة
الوصول إلى الممشى
بالجزيرة وإلى المركز
التجاري الفاخر.

GUESTS OF BOTH THE
HOTEL AND SERVICED
APARTMENTS WILL ENJOY
THE BEACHFRONT AND
EXCLUSIVE ACCESS TO
WORLD-CLASS AMENITIES

THE ADDRESS
HOTELS + RESORTS
The Address Marassi Al
Bahrain is a monumental
landmark, which marks the
starting point of the beach
side frontage of the island.
Its guests and residents will
enjoy easy access to the
beach and retail districts.
العنوان مرسى دبي  -اإلمارات
The Address Hotels + Resorts Dubai Marina - UAE

THE ADDRESS
HOTELS + RESORTS

The Address Marassi
Al Bahrain will feature a
grand entrance lobby with
uninterrupted beach views,
a lounge with outdoor
terrace cascading down
towards the beach, edged
by high-end retail offering
and fine dining restaurants.

“

IDEAL FOR SPENDING TIME
RELAXING WITH THE FAMILY,
THE ADDRESS MARASSI AL BAHRAIN
WILL ALSO FEATURE A UNIQUE
POOL SURROUNDED BY LUSH FLORA
OVERLOOKING THE WATERFRONT
PROMENADE

المكان األمثل لالسترخاء والراحة
 كما يوفر فندق العنوان،مع العائلة
بركة سباحة تحيط بها المساحات
.الخضراء المطلة على الواجهة المائية

فنادق ومنتجعات
العنوان
ً
مدخال
سيضم الفندق
،كبير ًا لقاعة االنتظار
مع إطاللة جميلة على
 إضافة إلى،الشاطئ
شرفة في الهواء الطلق
،تقودك نحو الشاطئ
تحدها بعض محالت
التجزئة الراقية ومطاعم
تطل على مناظر
طبيعية خالبة

VIDA HOTELS
AND RESORTS

Adjacent to the waterfront,
the entrance to VIDA Marassi
Al Bahrain is nothing short of
iconic.
An arrivals courtyard filled
with majestic water features
welcomes visitors to the hotel
and serviced apartments.

 اإلمارات- فنــادق ومنتجــعات فيــدا داون تاون دبي
VIDA Hotel and Resorts Downtown Dubai - UAE

“

WITH A COOL AND URBAN
SENSIBILITY, THE VIBRANT VIDA
MARASSI AL BAHRAIN FEATURES
DINING TERRACES WITH
IMPRESSIVE VIEWS OF THE SEA

مع التصميم العمراني الرائع
 سيوفر فيدا مراسي،والمستدام
البحرين فرصة تناول الطعام على
السطح والتمتع بإطاللة رائعة على
.البحر

فنادق ومنتجعات
فيدا
يعتبر فيدا مراسي
البحرين معلم ًا
مميزا من حيث
التصميم العمراني
الرائع والمستدام
و بموقعه المثالي
.على الواجهة المائية
ويوفر فيدا مراسي
البحرين العديد من
المرافق والخدمات
من مثل مسبح
.وحديقة لالسترخاء

VIDA HOTELS
AND RESORTS

The hotel and residences
will integrate with the upper
levels of Marassi Galleria,
offering seamless access.
It will feature rooftop dining
terraces, a relaxing pool and
park, a signature
terrace restaurant, and
numerous 4-star amenities.

“

THE IDEAL PLACE TO DO BUSINESS OR
SIMPLY RELAX AND UNWIND, THE VIDA
MARASSI AL BAHRAIN IS THE PLACE TO
SEE AND BE SEEN

المكان األمثل للقيام باألعمال أو
 يعد فيدا مراسي البحرين،االسترخاء
أفضل األماكن التي يمكن زيارتها
.أو يراك الناس فيها

فنادق ومنتجعات
فيدا
سيتصل الفندق على
ساحة مخصصة لعرض
آخر صيحات األزياء من
 لذى،مركز التسوق
سيتمكن ضيوفنا من
االستمتاع بما يعرض
ضمن منطقة التسوق
الراقية والرفيعة
 ويعد فيدا.المستوى
مراسي البحرين
المكان األمثل للقيام
.باألعمال أو االسترخاء

تســوق عصري
CONTEMPORARY RETAIL

RETAIL
OVERVIEW
Marassi Al Bahrain’s
world-class retail offering
will be
divided into segments:
the high street plaza
hosts the grand
entrance; water features
and designer cafés at the
fashion plaza; and the
waterfront plaza with a
jetty and water taxis.

نظرة عامة حول
محالت التجزئة
تتوزع محالت التجزئة
العالمية في مراسي
:البحرين على فئات
الساحة الرئيسية تضم
 ساحة،المدخل الكبير
األزياء تضم العروض
المائية ومقاهي
 وساحة،المصممين
الواجهة المائية تشمل
على األرصفة البحرية
.والتاكسي المائي

178,000

M2

 مراسي جاليريا٢م١٧٨٠٠٠
MARASSI GALLERIA

MARASSI
GALLERIA

The 178,000 sqm
lifestyle shopping
and entertainment
destination will host
will host a wide range
of global brands and
retail outlets as well as a
spectrum of casual and
fine dining restaurants
for all to enjoy.

مراسي
جاليريا

سيستضيف
مراسي جاليريا
178000 البالغ مساحته
 تشكيلة،متر مربع
واسعة من العالمات
التجارية العالمية
ومطاعم متنوعة
تلبي احتياجات جميع
.الفئات

ENTERTAINMENT
OVERVIEW
Marassi Al Bahrain will be
a destination for the entire
family to enjoy. Filled with
vibrant energy, the island
will offer some first-of-a-kind
activities and amenities in
the Kingdom of Bahrain.

“

FILLED WITH VIBRANT ENERGY,
THE ISLAND WILL OFFER UNIQUE
ACTIVITIES AND AMENITIES TO ITS
RESIDENTS AND THE KINGDOM OF
BAHRAIN

تعج الجزيرة بالنشاط والحيوية
حيث ستتوفر فيها كل الخدمات
وسبل الراحة التي تعد األولى من
.نوعها في مملكة البحرين

وجهة
للترفيه
ستكون مراسي
البحرين وجهة
،لجميع أفراد العائلة
وستوفر أنشطة
ووسائل ترفيهية من
الطراز العالمي هي
األولى من نوعها في
.البحرين

800 98888 الرقم المجاني
Toll Free 800 98888

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

eaglehills.com

@eaglehillsbahrain

