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عقارات جميرا للجولف فيبيع كامل وحدات المرحلة األولى من مشروع "ريدوود بارك"   

 
 

أعلنت عقارات جميرا للجولف، إحدى أرقى مجمعات الجولف السكنية في منطقة  :2016يونيو  26دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

 .المشترين المحليين والدوليين إلى" ود باركريدو"الشرق األوسط، عن بيع كامل وحدات المرحلة األولى من مشروعها 

 

مجمعها السكني تعززت ثقة المشترين ب مافيالدولية،  هامبيعاتدفع لومشاريعها لف خططها الطموحة لتنمية وتواصل عقارات جميرا للجو

بالمئة من المرحلة األولى  70إنجاز اإلعالن مؤخرا عن بعد  للجولف "النار"مطلة على ملعب المتألف من منازل تاون هاوس 

 .كموعد للتسليم الربع األخير من هذا العامللمشروع وتحديد 

  

في كبيرة مع اقتراب موعد التسليم زيادة شهدنا : "عقارات جميرا للجولفل فيذيبوخاطر، المدير التن عبد العزيزقال في هذا السياق 

في قيمة رأس كبيرة فر عوائد إيجار تنافسية وزيادة يوي ذك الاهتمام كل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين بمشروع ريدوود بار

 ."داخل مجمع الجولف الحائز على الجوائز المال

  

الذي يوليه لالستفادة من االهتمام العالمي  المبيعات االستراتيجية إذ نوجه جهود، السريع خططنا للتطويردفع نواصل ": وأضاف

 جاذبية هو دليل على مشروع ريدوود باركبيع كامل وحدات المرحلة األولى من ونجاحنا في . ن في دبيون العقاريولمستثمرا

لف للمستثمرين في نشهد إمكانات حقيقية لتسويق عقارات جميرا للجو حيث. على حد سواء معروضنا للمستثمرين المحليين والدوليين

 ."الصين والهند

 

تحول عقارات نقطة وهو يمثل .  على ملعب النار للجولف أحد أكثر المشاريع مبيعا للمطور منذ إطالقهالمطل ريدوود بارك يعد مجمع 

وتم تصميم المجمع لتلبية الطلب المتزايد من األسر والمهنيين الشباب ، هاوستاون على طراز  جميرا للجولف الحتضان منازل

 .إماراتي درهم 2,510,000من تبدأ أسعار التكلفة، بميسورة الالباحثين عن خيارات الملكية 

 

ف نوم فسيحة، ثالث وأربع غر المتشكلة منمجموعة فريدة من المنازل مع ، اإليطاليريف المن ويستوحي ريد وود بارك تصاميمه 

التي  المتنوعة مرافقالمن نادي عقارات جميرا للجولف ومقربة يقع على هو والحدائق الجميلة، و إطاللة رائعة على ملعب النارو

 . يقدمها

 

" تشوي" فتصميم. األحالم منزل لتأثيث مثالية مساحة للمستثمرين يتيح ما للتصميم، وعمليين مميزين مخططين" بارك ريدوود" يقدم

(Choi )كابيريرا" تصميم يتميز حين في. نوم غرف 3 الـ لمنازل تماما مناسب الخفيفة الرمادي بدرجات والبسيط األنيق( "Cabrera )

 .األنيقة الدافئة والدرجات الكالسيكية بتفاصيله والمعاصر الحديث

 

 :لمشترين المهتمين بالمرحلة الثانية من المشروع االستفسار علىيمكن ل

customercare@jumeirahgolfestates.com / +971 4 818 2000. 
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  حول عقارات جميرا للجولف

التي هي الجولة النهائية للبطولة األوروبية -عقارات جميرا للجولف هي الجهة المستضيفة لبطولة موانئ دبي العالمية 
وهي واحدة من أعرق مجمعات الجولف السكنية في الشرق األوسط، وتقدم مجموعة -2009"السباق إلى دبي" منذ عام 

منزل )قائم وقيد اإلنشاء( مصممة بشكل فردي في دولة اإلمارات  1700واسعة من المرافق العالمية المستوى وأكثر من 
دقيقة من جزيرة النخلة ومرسى دبي، وهي تضم ملعبي جولف  15العربية المتحدة. وتقع عقارات جميرا للجولف على بعد 

ية، كما تضم " النار واألرض"، وهما مؤهالن لتقديم تجارب ال تنسى لعشاق لعبة الجولف والستضافة البطوالت العالم
عقارات جميرا للجولف مجمعات المنازل الراقية التي تقع بالقرب من أهم األماكن السياحية الرئيسية في دبي. تحفل عقارات 
جميرا للجولف بنادي جولف مبني وفقاً ألحدث التصاميم العالمية إلى جانب العديد من المطاعم وبرك السباحة والمراكز 

ميرا للجولف العديد من مرافق الترفيه واالستجمام، والتي تمنح القاطنين والزوار تألقاً وتنوعاً الصحية، كما تضم عقارات ج
 في حياتهم. 

  

 لالستفسارات الصحفية:
 غرايلينغ
 كايتي فايف
katie.fyfe@grayling.com 

6891 689 55(0 )971+  
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