www.eaglehillsmorocco.com

إيجل هيلز
إيجل هيلز هي شركة عقارية خاصة
 ومقرها،لالستثمار والتطوير
 تعمل على إنشاء مراكز.أبوظبي
مدنية جديدة في األسواق العالمية
 تعمل الشركة حاليا.سريعة النمو
، إثيوبيا،على مشاريع في المغرب
، صربيا، األردن، البحرين،عمان
.واإلمارات العربية المتحدة

EAGLE HILLS
Eagle Hills is an Abu Dhabibased private real estate
investment and development
company focused on the
creation of new city hubs in
high-growth international
markets. The company is
developing projects in Morocco,
Ethiopia, Oman, Bahrain, Jordan,
Serbia and UAE.

الحضـــور الـعــالــمي
إليجــل هيلز
صر بيا

SERBIA

بلغراد واترفرونت Belgrade Waterfront

األردن

JORDAN

Marsa Zayed
مرسى زايد
عمان The St. Regis Amman
سانت ريجس ّ
Saraya Aqaba
سرايا العقبة
W Amman
عمان
فندق ّ W

عما ن
ماندارين أورينتال

OMAN
Mandarin Oriental

اإلمــارات العربية
المتحــدة

UAE

العنوان الفجيرة The Address Fujairah
منتجع وسبا
Resort + Spa
شاطىء الفجيرة
واجهة كلباء
جزيرة مريم
باالس الخان

EAGLE HILLS
GLOBAL PRESENCE

Fujairah Beach
Kalba Waterfront
Maryam Island
Palace Al Khan

المغر ب
ال مارينا المغرب
الرباط سكوير
طنجة واترفرونت
الباهيا بالنكا
فيرمونت ال مارينا
الرباط  -سال

إثيوبيــا
ال غار

البحريــن
ﻣﺮاﺳﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

MOROCCO
La Marina Morocco
Rabat Square
Tanja Waterfront
La Bahia Blanca

Fairmont La Marina
Rabat-Salé

ETHIOPIA
La Gare

BAHRAIN
Marassi Al Bahrain

فيما بني األرض والبحر  ،يعد مشروع الرباط -
رباط -سال األفضل

مرحبًا بكم يف المارينا  ،هي وجهة راقية على ضفة النهر تقدم أحسن ثالثة عناصر يف
العامل  :األرض والبحر والنهر.
كما أنها وجهة مثالية ألولئك الذين يحلمون بالعيش على شاطئ البحر مع وجود ملسة
حضرية  ،حيث يتمتع املقيمون يف المارينا بجميع امتيازات منط احلياة يف الهواء الطلق .

Between land and sea, Rabat-Salé at its best

Welcome to La Marina Morocco, a riverside address offering the best of
three worlds - land, sea and river.
Ideal for seaside urban living, residents enjoy all the perks of an outdoor
lifestyle.

االسم يبني كل شيء
إن احلياة يف المارينا متنح املقيمني فيها أروع جتربة مبناظر احمليط اجلارف
من الشرفة األنيقة واملساكن اجملهزة جتهيزا جيدًا.
إن هذا العقار اخلاص جدًا يتسم مبوقع مثايل بقرب العاصمة مع سهولة الوصول
إليه عرب جسر احلسن الثاين اجلديد أو عرب الرتام.

The name says it all

With sweeping ocean vistas from the terrace of well-appointed
residences, your home is perfectly positioned and with easy access
by road via the new Hassan II bridge, or by tram.

ِعش األسطورة
 كما تبدو للعيان على نحو ساحر صومعة، تطل المارينا على املنطقة التاريخية لسال
.حسان وقصبة الوداية باإلضافة ملوقع املشروع على ضفاف نهر أبي رقراق

Live the legend
La Marina overlooks Rabat and Salé historical areas, with the Hassan
Minaret, the Médina and Oudayas Kasbah majestically looming over
the Bouregreg river.

إعادة تعريف منط احلياة
تخيل مكانًا يكون فيه البحر يف على بُعد حلظات من بابك حيث يكون للعيش نسيمًا
مشمسًا.
وتقدم ال مارينا إطالالت على البحر حيث يضيف أسطول اليخوت جوًا راقيًا .كما أنها تعد مكانًا
مثاليًا ألسلوب حياة منمق ولكنه مريح حيث ميكنك التمتع أيضًا بالتسوق احمللي.

Redefining lifestyle
Sea views you’ll never tire of, a flow of yachts and harbour activity, make
La Marina an ideal setting where you can also enjoy local shopping and
great outdoor spaces just moments from your front door.

سحر ال نهاية له
 بأجوائها املثالية صباحًا واجلميلة على نحو ساحر مسا ًء ومعمارها املتميز، ال مارينا
. تتيح لك أن تعيش احلياة بكل ما فيها، وتصميماتها الداخلية املريحة

Endless magic
Perfect by day and magically beautiful by night with its premium
architecture and cosy interiors, La Marina allows you to live life to
the fullest.

The Marina front
Le front Marina
Arts and Crafts District
La Cité des Arts et
Métiers

FAIRMONT
Hotel &
Residences

The River front
Le front fluvial

Residential area

275,800 m
Retail area

2

64,000 m

2

Fairmont La Marina Rabat-Salé

44,000 m

2

Gross Floor Area

395,000 m

2

منازل رائعة
مصممة لتبقى طوال العمر
متتع أُنشئت املساكن األنيقة يف المارينا لتبقى
 حيث األحياء اخملتلفة الثالثة والفندق الفخم، لألبد
واملساكن ذات اجلودة العالية تقدم جميعها
.أسلوب معماري معاصر

Exquisite homes,
designed for life
La Marina stylish residences are made to
last. Three different districts and a luxury
hotel and branded residences compose
La Marina, all offering a contemporary
architectural style.

واجهة املرسى
مبوقعها املقابل ألسوار املدينة التاريخية  ،تعترب واجهة املرسى إحدى األحياء الرئيسية
يف مشروع المارينا املغرب.
وهي تضم شققًا سكنية فاخرة متوزعة على مبنيني منخفضني ،وأسواقًا جتارية ومرافق
ترفيهية فاخرة .وترتاوح مساحات شققها السكنية بني  130و  320مرتًا مربعًا.

The Marina Front
Facing the ramparts of the imperial towns, the Marina Front is one of the
flagship districts of La Marina.
Luxury apartments range from 130 to 320 sqm, housed in low-rise
buildings, surrounded with shops and leisure facilities.

الواجهة النهرية
جماورة لنهر أبي رقراق الساحر ،وبإطاللتها اخلالبة على قصبة الوداية واحمليط األطلسي
تضم شققًا سكنية فخمة
تعترب الواجهة النهرية وجهة معيشية متفردة .وهي
ّ
مبساحات ترتواح بني  80و 430مرتًا
مربعًا  ،ومطلة على األسواق التجارية واملرافق الرتفيهية واملساحات اخلضراء.

The River Front
Bordering the river and boasting a stunning view of the Oudayas
and the ocean, the River Front offers refined apartments from
80 to 430 sqm, overlooking shops, leisure facilities and green areas.

منطقة الفنون واحلرف
يقع حي الفنون واحلرف يف قلب املشروع كما أنه يعد منطقة جميلة وودودة ،بإطالالت
على املساحات اخلضراء.
وتقدم املساكن املصممة بذوق رفيع شققًا من  50إىل  330مرت مربع إىل جانب فندق
واحملالت وحمام السباحة األساسية واحلديقة اخلضراء.

Arts and Crafts District
Located in the heart of the project, this friendly area with a view of the
outdoors is tastefully designed and offers apartments ranging from 50
to 330 sqm, along with a swimming pool and a green park.

مسائل التصميم
تضمن مساكن ال مارينا بيئة عيش ملهمة ومرضية ؛ بدءًا من األسطح
املصممة بأسلوب الزراعة (جاردنسك) إىل التكوينات الفعالة التي تعزز أشعة
.الشمس ودورة الرياح

Design matters
From the gardenesque rooftops to the optimized configurations
for sunlight and wind circulation, the residences are meticulously
designed and individually tailored. Each apartment is beautifully
fitted with the highest attention to detail.

كما مت جتهيز كل شقة على نحو جميل
 مع، بتصميم دقيق وخمصص حسب الطلب
وجود مستوى فائق من املواصفات واالنتباه
.للتفاصيل إىل أقصى حد
Light, airy and contemporary,
the interiors capture breathtaking,
panoramic views towards the river,
the ocean or the city.

العيش يف ال مارينا
متع بأفضل مظاهر احلياة يف ال مارينا من خالل
جمموعة كبرية من أنشطة االسرتخاء والرتفيه
التي توفر كل مظاهر الراحة على عتبة بابك.
إستمتع بنزهة على املمشى البحري كل صباح أو
اجلس وشاهد حركة العامل أو متتع بالغروب كل
بشكل عصري.
مساء
ٍ

La Marina living
Embrace the best of La Marina life with
an array of relaxing and entertaining activities.
Enjoy a morning promenade walk alongside the
water, sit back and relax, or watch the sunset
each evening in style.

بفضل املرسى املرتف ونادي اليخوت ومول التسوق الذكي واملتنزه اجلذاب فضالً عن احملالت
 تعد ال مارينا، الراقية واملقاهي واملطاعم املميزة ومعارض الفنون وكذلك اخلدمات العامة
.القلب اجلامع لكل شيء

Enjoy a life
of convenience

متتع بحياة
تتسم بالراحة

With its affluent marina and yacht club, smart shopping mall and attractive
promenade with boutiques, quaint cafés, restaurants and art galleries, as
well as public services… La Marina has it all.

وجهة جديدة بالكامل
سيضم مشروع المارينا املغرب فندق فريمونت
المارينا الرباط-سال الفاخر من فئة اخلمس جنوم،
ليكون وجهة منتقاة للرتفيه والعمل .وسيمتد
الفندق على مساحة أكرث من  44,000مرتًا مربعًا،
ويتضمن  186غرفة فندقية ،و 88شقة سكنية
تابعة للفندق .وسيتم افتتاحه سنة .2019

A whole new destination
With a view to becoming a premier
lifestyle and business destination,
La Marina will host Fairmont La Marina
Rabat-Salé over 44,000 sqm, which will
feature 186 hotel rooms and 88 branded
residences. Scheduled to open in 2019.

إلتزام الشركاء بالتميز
اليتحقق مشروع يف مكانة ال مارينا سوى باخلربة اجلماعية لفريق موهوب.
ويعترب المارينا املغرب ثمرة تعاون بني إيجل هيلز املغرب ووكالة تنمية
وادي أبي رقراق ،وهما جمموعتان لديهما رؤية ثاقبة وقد حتالفا مع
إستشاريني مشهورين لتقدمي تطوير ساحلي مبتكر ذي إمكانيات واسعة.

Partners committed to excellence
La Marina is a joint venture between AAVB (l’Agence
pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg) and
Eagle Hills Morocco. With a strong vision, they have
partnered with renowned consultants to deliver a highend waterfront development.

األفضل مل يأت بعد
سوف تكون المارينا املغرب يف القريب العاجل
 مصطحبة،موطنًا إلحدى مناطق التسوق املرموقة يف املغرب
.مبسرح الرباط الكبري ومتحف اآلثار وعلوم األرض اللذان سيتم افتتاحهما يف القريب

The best is yet to come…
La Marina Morocco will soon be home to one of the most prestigious
shopping areas in Morocco., as well as the Rabat Grand Theatre,
and the Museum of Archaeology and Earth Sciences.

eaglehillsmorocco.com
La Marina de Rabat-Salé, Quartier Rmel Bab Lamrissa
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