MIRA

Have the time of your life!

welcome to

REEM

مشروع استوحي من الطبيعة ...في أحضان الطبيعة
يجسد مشروع «ريم» ،الذي وضعت تصوراته شركة إعمار العقارية،

تعززها ممرات للمشاة وراكبي الدراجات وتوفر لسكان المجمع

أبرز شركات التطوير العقاري في دبي ،المخطط األساس إلقامة المجمعات

وصوالً سلسًا وميسورًا إلى أرقى المرافق على اختالف أنواعها.

العائلية في المدينة .ويمثل بما يوفره من أرقى معايير العيش الحضري

كما يوفر مجمع «ريم» ،الذي يركز بالدرجة األولى على الحياة األسرية

الرغيد في القرن الواحد والعشرين فتحًا جديدًا في هذا المجال حيث يقدم

ومتطلباتها ،ستة ماليين قدم مربع تزخر بأرقى ما توفره المدينة

باقة ع ّز نظيرها من المحالت التجارية ومرافق االستجمام والترفيه على بعد

من مرافق الترفيه والتسلية والمنشآت التجارية واالجتماعية

خطوات من عتبة منزلك.

التي تناسب كافة األعمار واألذواق .وعالوة على المركز االجتماعي،
تتمتع الوحدات السكنية بالمرافق التي تتوفر لكل حي كالمسابح

ويمثل شارع التسوق و المناطق الترفيهية ،القلب النابض وسط مجمع «ريم».

ومالعب رياضية ومراكز التسوق وحدائق صغيرة ،باإلضافة إلى

أذ يضم شبكة شوارع ثالثية المسار تصطف على جنباتها األشجار،

المساجد والمدارس.

INSPIRED BY NATURE… NATURALLY
of tree-lined boulevards with dedicated pedestrian and cyclist
paths provide residents seamless access to a plethora of world
class amenities. Driven by a family-centric mantra, Reem offers
six million square feet of the city’s finest leisure, entertainment,
retail and social facilities for a spectrum of ages and choices.
Apart from the community hub, residential parcels also enjoy
neighbourhood swimming pools, sports courts, retail centres
and pocket parks as well as mosques and schools.

Envisioned by Emaar Properties, Dubai’s premier developer,
Reem is a blueprint for the urban family community.
Contemporary 21st century living at its best, Reem breaks new
ground with a host of avant-garde retail, recreation and leisure
offerings moments from your doorstep.
At its nucleus Reem’s shopping avenue and entertainment
zones are the pulse of this satellite community. A radial network
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living
...موقع مركزي
في أحضان الطبيعة
يتمتع مجمع «ريم» بخصوصية تعززها بوابات تضمن لسكانه
 بعيدًا عن صخب المدينة وضجيجها،الشعور باألمن واألمان
.رغم موقعه الراقي القريب من مركزها
 دقيقة بالسيارة عن البرشاء15 وال يبعد مجمع «ريم» سوى
،ومدينة دبي لإلعالم واإلنترنت وأهم المؤسسات التعليمية
مما يجعله قريبًا من أرقى مرافق المدينة وأماكن العمل

to Sharjah

.والتسلية والترفيه والتسوق

SUPERBLY CENTRAL…
NATURALLY
An exclusive gated community, Reem enjoys the
unique position of being away from the pace of
city life and yet superbly centrally located.

to Al Ain

to Abu Dhabi

An estimated 15-minute drive away from Barsha,
Dubai Media and Internet City and leading
educational institutions, Reem is surrounded by
the city’s choicest work, play, leisure and retail
destinations.

introducing

MIRA

 في أحضان الطبيعة... أسلوب الحياة المتكاملة،مجمع ميرا
وتوفر لك هذه المنازل ذات الطابقين رحابة تلبي احتياجات حياتك

 مجموعة، النابض بأصالة التراث وسحر الصحراء،يضم مجمع ميرا

الشخصية واحتياجات أسرتك في مجمع فخم ذي بوابات تعزز في نفسك

من المنازل الفسيحة المشرقة بنور الشمس و المصممة على الطراز

.الشعور باألمن واألمان

 إذ يفضي كل منزل إلى ممر مظلل.المعماري للبحر األبيض المتوسط
بطراز معماري عريق وتربة غنية األلوان وأسقف مائلة توصلك إلى طريق
 وفي الداخل يزخر منزلك الذي أبدع تصميمه أرقى.تتنوع مناظره الخالبة
شركات الهندسة المعمارية و الديكور الداخلي بأرفع معايير الحياة الراقية
.وسط أجواء من الهدوء الساحر وكثبان الصحراء الخالبة

MIRA, AN ENCOMPASSING LIFESTYLE… NATURALLY
Infused with the heritage and beauty of the desert, Mira
is home to bright, spacious Mediterranean-influenced
townhouses. Timeless architecture, warm earth colours and
pitched roofs define the canopy to a richly varied street scene.
Designed by boutique architects and interior design firms, your
home truly encompasses an exclusive lifestyle steeped in the
tranquillity and beauty among the desert dunes.

These two-tiered townhouses provide generous
accommodation to suit your individual lifestyle and family
needs in this premier gated community.

MIRA

living life

to the
full

emaar.com

