
 

 
 
 

 تسليم المرحلة األولى من مشروع "ريدوود بارك" ضمن عقارات جميرا للجولف 
 

 بعد اكتمال المرحلة األولى من المشروع "ريدوود بارك"في  الجديدةزل امنالتيح امفليم أول ست 
 
 

 ها عنبعد إعالن "تاون هاوس"طراز  منتسليم مفاتيح المنازل الراقية عقارات جميرا للجولف بدأت  :2016ديسمبر  7دبي، 

 ."ريدوود بارك"اكتمال المرحلة األولى من مشروع 

 

ات ذون هاوس منازل تا، وتتألف وحداته السكنية من جولفعقارات جميرا للضمن ملعب النار  جانبقع ريدوود بارك على يو

 كانتو. كنيجولف السال مجمعفي  الحديثةإلى مجموعة كاملة من المرافق  مدخالا لمشترين تتيح لوربع غرف نوم ثالث وأ

فع المطور د مامن المشروع  عن بيع جميع وحدات المرحلة األولى 2015في شهر يونيو قد أعلنت عقارات جميرا للجولف 

من المتوقع ٪ و15اإلنجاز فيها إلى  ت نسبةالتي وصلو، الثانية بناء وحدات إضافية كجزء من المرحلةإلى الشروع في 

 .2017من  األخيرالربع بحلول تسليمها 

 

: ود باركريدوفي  نتقلين للسكنمالأول  ، وهوالسوبالسوب آند  شركةلويس السوب، الرئيس التنفيذي لتعليقاا على ذلك، قال 

وريدوود . دة والسعرالموقع والجووهي  ،شراءاتخاذ قرار ال ور أنظر إليها عندهناك ثالثة أمبالسوق العقاري،  "كوني ضليعاا 

ا ارات جميرقوعد شركة عوكان  .األمثل لي خيارالهذه المعايير ما يجعلها جميع ولف تفي با للجبارك في عقارات جمير

  اليوم." وعدهاب تفي يولف هو تسليم المفاتيح بحلول نهاية العام، وها هجلل

 

د بارك ريدوون معمر المخيط، نائب الرئيس للمشاريع في عقارات جميرا للجولف: "إن تسليم المرحلة األولى من جهته قال 

 نحنوية. مجمعات الجولف السكنمكانتنا كوجهة عالمية ل ترسيخو ولف نحجعقارات جميرا للو محطة رئيسية في رحلة ه

تاحة في ايا الملمزافة اوتعريفهم بك تطلع إلى الترحيب بجيراننا الجددتطوير مجتمع مزدهر ونبناء ونعمل باستمرار على 

 ولف."جعقارات جميرا لل

 

 ،بحاسلمشروع ميضم اوإطاللة مذهلة على ملعب النار. مع  ،وع ريدوود بارك تجربة فريدة من نوعها لنمط الحياةيوفر مشر

يقدم و .ك الشواءالخضراء والمعالم المائية والنوافير وأكشاوتتخللها الحدائق والمسطحات  ،ألطفالالعب مظللة لناطق وم

يم تشوي م. تصميتيح للمستثمرين اإلطار األمثل إلقامة منزل أحالمه ريدوود بارك مخططين مميزين وعمليين للتصميم، ما

الحديث والمعاصر  غرف نوم. في حين أن تصميم كابريرا 3األنيق والبسيط مع درجات الرمادي الخفيفة مناسبة تماما لمنازل 

  بالتفاصيل الكالسيكية والنغمات األنيقة الدافئة.

 



 

للمزيد من  درهم. 2,898,000من تبدأ أسعار من ريدوود بارك بمؤخرا المرحلة الثانية ت عقارات جميرا للجولف أطلقو

 .customercare@jumeirahgolfestates.com / +971 4 818 2000 المعلومات يرجى التواصل مع

 

ليم متوقع موعد تسو مجمع األندلس المجاور% من 15استكمال مع ا، ولف مستمرجعقارات جميرا للفي تطوير وال يزال ال

 .2018عام  في نهاية

 

 -انتهى  -
 

 مالحظات للمحرر:
 بارك صورة حدث تسليم منازل ريدوود

 الك منزلملسوب، الويس وعقارات جميرا للجولف.  ، نائب المدير للمشاريع فيعمر المخيط :الصورة من اليسار إلى اليمين
 السوب.د آنلسوب شركة التنفيذي لارئيس هاوس في ريد وود بارك وال تاون

 
 حول عقارات جميرا للجولف

سباق وروبية "اللة األعقارات جميرا للجولف، المستضيفة لبطولة موانئ دبي العالمية للجولف والتي هي الجولة النهائية للبطو

سعة من ، هي واحدة من أعرق مجمعات الجولف السكنية في الشرق األوسط، وتقدم مجموعة وا2009إلى دبي" منذ عام 

ربية المتحدة. منزل مصمم بشكل فردي )القائمة وقيد اإلنشاء( في دولة اإلمارات الع 1700ق العالمية المستوى والمراف

ر تجارب ال دقيقة من جزيرة النخلة ومرسى دبي هي في وضع ممتاز لتوفي 15جولف التي تقع على ُبعد للعقارات جميرا 

ة كن السياحياألما مية، النار واألرض، والمنازل الواقعة بالقرب منتنسى على ملعبيها المؤهلين الستضافة البطوالت العال

ا لجولف لديهميرا لجالرئيسية في دبي. ومن النادي الحديث إلى المطاعم وحمامات السباحة ومراكز اللياقة البدنية، عقارات 

 ف.تشكيلة واسعة من وسائل الترفيه والمرافق الصحية التي من شأنها توفير أسلوب حياة متر

جموعة موأعلنت عقارات جميرا للجولف مؤخرا عن تطوير مشروع عقاري فاخر جديد تحت اسم "األندلس"، والذي سيضم 

 من الشقق والمنازل الفاخرة إضافة إلى مركز تجاري.

 ،Facebookابعونا على مواقع التواصل االجتماعي أو ت JumeirahGolfEstates.comلمزيد من المعلومات زوروا 

Twitter ،agramInst 

 

 لالستفسارات الصحفية:

 غرايلينغ

 فيكي القصير

Kassir@grayling.com-Vicky.El 

3588 104 52(0 )971+ 

 

http://www.jumeirahgolfestates.com/
https://www.facebook.com/Jumeirah-Golf-Estates-Golf-Club-131022593605993
http://www.twitter.com/JumeirahGolfEst
https://instagram.com/jge.golfestates/
mailto:%20Vicky.El-Kassir@grayling.com

