
 
 في مشروع األندلس في عقارات جميرا للجولف بيع جميع وحدات التاون هاوس

 
عقارات جميرا للجولف، وجهة الجولف العالمية المستوى أعلنت  – 2018مايو  xxدبي ، اإلمارات العربية المتحدة ، 

بيع جميع  عن العالمية،والتي تقوم بتطوير مجمعات ومرافق ترفيهية راقية في وسط ملعبين مؤهلين للبطوالت 
  م تسليمها على ثالث مراحل.وت وحدة 95تألف من ي وحدات التاون هاوس في مشروع األندلس الذي

 
 عقارات جميرا للجولف:، قال يوسف كاظم ، الرئيس التنفيذي ل وفي هذا الصدد

األندلس دليالً واضحاً على مشروع التي شهدناها عند إطالق وحدات التاون هاوس في االستجابة الهائلة  عتبرت"
نجاحنا في تلبية احتياجات السوق لمشاريع الدخل المتوسط يعكس ذلك ، وبعقارات جميرا للجولف ثقة المستثمرين

قديم مشاريع فاخرة ذات جودة عالية وأسعار مناسبة تتوافق مع متطلبات السوق، لتوفر حيث نلتزم بتفي دبي. 
 .2020وعلى بعد دقائق فقط من موقع دبي إكسبو  ،ضمن مجمع سكني متكامل تجربة حياة راقية في الهواء الطلق

 ."2018نتهاء من تسليم جميع الوحدات بحلول الربع الرابع من عام االمن المتوقع و
 
نمط الحياة الفاخرة يتميز ب ، كمااألندلس على الطراز المتبع في بناء القرى األندلسية’مشروع   يعتمد تصميمو

ووسائل  العديد من المرافقهاوس مع  تاونوحدة  95شقة سكنية، و 715  المشروع ويضمناسبة، مالسعار واأل
، ونادي كلوب هاوس، ومسبح، مما يجعله مركز البيع بالتجزئة، ولفندقالمسجد، واالراحة الفاخرة بما في ذلك 

  مشروعاً مميزاً يوفر تجربة متكاملة وأحدث الخصائص العصرية.
 

 ،وتضم منازل من غرفتين إلى ثالث غرفقع وحدات التاون هاوس في مشروع األندلس في مجّمع ذو أسوار، ت
وتتضمن مسارات للمشاة وساحة عامة رائعة تمنح الشعور باإلقامة في أجواء أندلسية. وفي قلب هذا المجّمع 

ملك كل وحدة وت  .انفر مساحة تالقي للسكالودّي النابض بالحياة، تقع ساحة مركزية تم تصميمها بدقّة وحرفيّة لتو
بالمناظر الخارجية الخالبة وتعكس جماليّة  تمكن السكان من التمتع تاون هاوس أيضاً شرفة ونوافذ واسعة ورحبة 

 .الحياة األندلسيّة

 *النهاية*

 
 
 
 
 
 

 عقارات جميرا للجولف
تستضيف عقارات جميرا للجولف بطولة موانئ دبي العالمية للجولف )الجولة النهائية للبطولة األوروبية السباق إلى 

واحدة من أرقى مجمعات الجولف السكنية في الشرق األوسط، حيث تقدم مجموعة   ، وهي2009دبي( منذ عام 
ة أو قيد التشييد(. تقع عقارات جميرا للجولف والمنازل المصممة بشكل خاص )جاهز  واسعة من المرافق العالمية

ومطار آل  2020دقيقة من نخلة جميرا ومرسى دبي وعلى بعد دقائق فقط من موقع دبي إكسبو  15على بعد 
مكتوم الدولي. تضم عقارات جميرا للجولف تشكيلة واسعة من وسائل الترفيه والمرافق الصحية من النادي الحديث 

وأحواض السباحة إلى مراكز اللياقة البدنية التي من شأنها توفير أسلوب حياة راقٍ. توفر  إلى المطاعم الراقية،
الوجهة تجربة مميزة لالعبي الجولف على ملعبي "النار" و"األرض" المؤهلين الستضافة البطوالت العالمية والواقعين 

 1,119هكتار من أصل  375  حةضمن المرحلة األولى من مشروع عقارات جميرا للجولف والتي تمتد على مسا
 وحدة سكنية جاهزة أو تحت اإلنشاء. 1,800مجمعاً سكنياً وأكثر من  16هكتار وتضم 

 

 األندلس 
يتميز مجمع االندلس بالطراز األندلسي الجذاب ويضم مجموعة من المنازل السكنية الفاخرة لإلسكان المتوسط. 

هكتار وتحيط به  375جميرا للجولف التي تمتد على مساحة يقع المشروع في وسط المرحلة األولى من عقارات 
 عقارات جميرا للجولف.’المناظر الطبيعية الخالبة التي تتميز بها 

طلق مشروع 
ُ
تلبية للنمو المتنامي على الوحدات السكنية الفاخرة لإلسكان  2015في مايو ‘ األندلس’أ

على الطراز المتبع في بناء القرى ‘ األندلس’مشروع . يعتمد تصميم 2018ويتوقع انجازه في العام   المتوسط
منزال )تاونهاوس( مع  95شقة سكنية تتألف من غرفة، غرفتين، ثالثة، وأربعة غرف نوم، و 715  األندلسية ويضم

مجموعٍة من اإلضافات القيّمة ووسائل الراحة الفاخرة بما في ذلك مركز البيع بالتجزئة، الفندق، والنادي الرياضي 
   ثاني.ال
 

 
 


