


فرصتك ا�خ�ة لتتميز 
وت�ك انطباع يدوم.

مت إطالق الشقق ا�خ�ة
املتبقية � برج أورب املذهل.



عاملك على الواجهة املائية 



عاملك حافل بالرفاهية 



عاملك ُمفعم باحلياة الصحية 



 

نـقـــــدم بــــرج أورب

إنــــــه عــاملــــــــــــك
اكـتــشـــف نـفـــســـك مـن جـــديـــد



 

برج أنيق يتكون من 20 طابق
مع أروع املرافق االستثنائية



التّراس الخاص مقهى 
األمسيات بأجمل  استمتع 
مع أروع اإلطالالت



نادي صحي على السطح
كن في قمة نشاطك واستمتع
الرياضية  بالتمارين 



بركة سباحة على السطح
آخر للسباحة هنا مفهوم 



أرقى
أسلوب حياة على 

المائية. الواجهة 
في أرقى أحياء دبي 

السكنية.



بموقع  يتميز 
استراتيجي على طريق 

الخيل 
بجوار مضمار سباق 

ميدان الخيل 



%60
مساحات خضراء

أكبر بحيرة كريستالية اصطناعية
في العالم بطول 7 كم 

مسارات الجري وركوب
الدراجات بطول 8.4 كم

السكني المجّمع  مرافق 



شقق
وأنيقة سكنية واسعة 
مكونة من 2 – 4 غرف



للعائالت مصمم 
تعشق التي 

المعاصرة الحياة 



سكني مجّمع 
تسكنه بالحياة  نابض 
400 عائلة أكثر من 



دع الـمـــاء تــنعش حواسك
� أكبــر بحـيـــرة

كـريـسـتاليـة اصـطنـاعـيـة
� العــالـم بطـول 7 كم



استمتع بالنشاط على مسار 
اجلري وركوب الدراجات

البالغ 8.4 كم 



تنّزه على املسطحات
اخلضراء التي تغطي %60 

من مساحة اجملّمع السكني 



�
قلب

املدينة

مـــوقـــع الــبـــرج



الـخـــــيــل شــــارع  وســط  اسـتـــثـــنـائـي  مــوقــــع 

فنــدق ميــدان                                          5 دقـائـق 

اخللـيـــج التجــاري                                          10 دقــائـق 

مـركـز دبـي الـمـاÂ الـعـاملــي                                           12 دقيقة 

بـرج العـرب                                          15 دقيقة 

مـطـار دبـي الـدوÂ                                          20 دقيقة 



 تأش�ة إقامة � دولة اÃمارات ملدة 5 أعوام
عندما تستثمر � عقار بقيمة 5 ماليني درهم على ا�قل.

تمنح حكومة اإلمارات تأشـــيرة اإلقامة وفقًا للشروط التالية:

يجب االســـتثمار في عقار ال تقـــل قيمته اإلجمالية عن 5 مليون درهم.

يجب أال يكون المبلغ المســـتثمر في العقار على أســـاس القرض.

يجب االحتفاظ بالــــعقار لمدة ثالثة أعوام على األقل.

ُتطبق الشـــروط واألحكام. خاضعة لشـــروط وأحكام الُسلطات المصدرة صاحبة الشأن.



املـــرافــق

احلدائق بح�ة كريستالية
وشواطئ

مناطق ألعاب
لÇطفال

مسجد

مدرسةصيدليةسوبرماركتمسار للجريمسار الدراجات

ساحة متعددة
االستخدامات



احجز اÊن واستفد من العرض

إعفاء
100% من رسوم 

دائرة ا�راضي
وا�مالك بدبي

إعفاء من
رسوم اخلدمة



خـطــة الــدفـع
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الحجز* مبلغ 

الخامسة* السادسة*الدفعة  السابعة*الدفعة  األخيرة*الدفعة  الدفعة 

الحـجـز عـنــد 

البناء من 
30 سبتمبر 2021

البناء من 
30 ديسمبر 2021

البناء من 
30 مارس 2022

التسليم عند 
30 ديسمبر 2022

30 يـوليـو 2020
%10

البـناء مـن 
30 ديسمبر 2020

%20
البـناء مـن 

30 مارس 2021

%30
البـناء مـن 

30 يونيو 2021

الثانية*الدفعة األولى* الثالثة*الدفعة  الرابعة*الدفعة  الدفعة 

R11  |   G+20
*تطبق الشروط واألحكام.

*مواعيد إنجاز مراحـــل البناء المذكورة أعاله هي تواريخ متوقعة.
*فـــي حـــال تم إنجاز المراحل الفعلية للبناء قبل التواريخ المتوقعة، ســـتتم المطالبـــة بالدفعة وفقًا للتواريخ الفعلية.



800 111 111  -  district1.com


