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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 Dhabi-based
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.

EAGLE HILLS
GLOBAL PRESENCE
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Fujairah Beach

شاطىء الفجيرة

Kalba Waterfront

واجهة كلباء

Maryam Island

جزيرة مريم

Palace Al Khan

باالس الخان

Address Residences 		
Fujairah Resort

BAHRAIN
Marassi Al Bahrain

العنوان رزيدنسز
منتجع الفجيرة

البحريــن
ﻣﺮاﺳﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

فرصــة فريدة مــن نوعها على
البحر األبيض المتوســط
ّ منتجــع عائلــي يطـ
ـل على البحر األبيض المتوســط على طول الســاحل
 الباهيا بالنــكا (أو الخليج األبيض) هي.الشــمالي األجمــل في المغــرب
 تمتد على.منطقــة النخبــة التــي تمكنكــم من عيش الحلم كل يــوم
 متر من ســاحل تامودا شــمال شــاطئ كابيال على بعد1000 أكثر من
 اســتمتع اآلن بفرصة.أقــل مــن كيلومترين من ميناء مارينا ســمير
.مصممة بشــكل رائع
 فيال40 اقتنــاء واحــدة من أجمل
ّ

One last opportunity on the
mediterranean
A waterfront family resort along the most beautiful
northern coast of Morocco, overlooking
the Mediterranean Sea. Once an area reserved
for the selected few, La Bahia Blanca (The White Bay)
is renewing the opportunity to live the dream.
More than 1000 m of the pristine coastline of Tamuda Bay,
north of Kabila Beach, and less than two kilometers away
from the port of Marina Smir.
This once-in-a-lifetime opportunity, to be the happy owner
of one of 40 superbly-designed villas, is now yours to take.

مجمع
ّ
للمتميز ين
ّ

مــا أجمــل قضاء العطلة الصيفية على شــاطئ المتوســط
إن مــا يم ّيز العطالت
ّ !مــع األحبــاء واألهل واألصدقاء
هــو الذكريــات الجميلة والوقــت الممتع مع األهل
 منتجع الشــاطئ هــو المنطقة األكثر رواج ًا.واألصدقــاء
.فــي الريفييــرا المغربية والمكان األجمــل للجميع

A community
for the privileged
Spending the summer holidays on the
Mediterranean - gathering loved ones, parents
and children - is a delight to be renewed each year.
Creating unique memories between generations
and sharing time with your loved ones and chosen
friends, such as the true flavour of holidays.
A beach resort that gives such enjoyment at the
most sought-after area of the Moroccan Riviera
is decidedly the place to be for the lucky few!

واجهة
مائية مميزة
ّ  المالذ،ـدم لكــم الباهيا بالنــكا
األخاذ على الشــاطئ البحري الذي
ّ نقـ
 أربعون فيال مصممة بشــكل.يجمــع بيــن الســكينة والرفاهية
ّ أنيق وفســيح لتشـ
 تتميز هذه الفيالت.ًـكل شــاطئ ًا فريدا ً وفاخرا
ّ
وتطل علــى الخليج المحمي
الراقيــة بمنظــر خالب علــى البحر
ّ وتوفر تجربة ســاحلية
ّ
.قل نظيرها
واألفــق والرمال البيضــاء

A prestigious
waterfront
Introducing La Bahia Blanca, an elegant beachfront
haven combining tranquility and leisure.
40 elegantly designed and spacious villas form
this unique and luxurious beach resort. Facing the
protected bay, the horizon and the white sand, the
refined villas enjoy the splendid views overlooking
the sea and provide a coastal experience
throughout the property like no other.

والدة جديدة
لموقع أسطوري
الباهيــا بالنــكا منطقــة محاطة بجمــال طبيعي ومحم ّية
ّ مــن الرياح لتشـ
مكونــة من مجموعة
ـكل وجهــة حقيقية
ّ
.منازل ســكنية وفندق فاخر

The rebirth
of a mythical site
Surrounded by natural beauty, protected from
the wind, La Bahia Blanca is a true destination with
a combination of unique homes and a luxury hotel.

تجربة حيـــاة فاخـرة

A wholesome
destination
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شاطئ
 نجوم5 فندق
منتــزه طبيعي
منطقــة ألعاب األطفال
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Beach
5 Stars Hotel
Natural Park
Play Area

 منتــزه مجتمعي يضم5 Community Park including
• Adult Swimming Pool
• مســبح للكبار
• Children’s Swimming Pool
• مســبح لألطفال
 منطقة لإلســترخاء6 Relaxation Area
 منتزه على الشــاطئ7 Beach Park

بحرية فاخرة ذات
واجهــة
ّ
طابع مغربي
تجمــع الفيــات الرفيعــة المبنية على الرمــال البيضاء ما بين
التصميــم المعاصــر وبطابــع مغربي رفيع نموذجي في شــمال
 صممــت بعنايــة من قبل مهندســين معماريين.المغــرب
ّ مشــهورين لتلبــي كافة
توقعات الســكان وتتضمــن الباهيا بالنكا
ثالثــة أنواع من المنازل الســكنية تتماشــى مــع متطلبات
.كل عائلة

A luxurious waterfront with
a Moroccan touch
Delicately displayed on the white sand, the refined
villas combine contemporary design with elegant
Moorish style, typical to the North of Morocco.
Carefully designed by renowned architects to meet
every residents expectations,
La Bahia Blanca includes three typologies
of villas to appeal to every families desires.

الحياة أفضل
على الشاطئ
للحظــات ال تنســى في منتجع آســر وخــاب ولقضاء أوقات رائعة
مــع األهــل واألصدقاء في منــزل يجمع بين حياة الشــاطئ والرفاهية
.كل ذلــك ليــس إال الحجر الزاويــة لهذا المنتجــع وفيالته الخالبة

Life is better
at the beach
To share unforgettable moments in a distinguished
resort, enjoy a well-selected neighborhood, and
feel at home in an incredible residence combining
seaside lifestyle, comfort and luxury. All these
ingredients are the cornerstone to the concept
of this resort and its beautiful villas.

نمط حياة
ملؤهــا الرفاهية
الحيــاة فــي الباهيا بالنــكا هي عندما يصبح االســترخاء بأقدام
يجدد
ّ  فالعيش في الباهيــا بالنكا.حافيــة فــي الرمال مثاال للتــرف
الشــباب ويســمح بالعودة إلى الذات والتمتع بأقســاط من الراحة
 فمن الســباحة إلى رحالت.وباالحتفــاالت مــع األهل واألصدقاء
 الباهيا بالنكا هــي الخيار األمثل،القــوارب إلــى الجلســات العائلية
ً لالســتمتاع بحيــاة الشــاطئ جي
...ال بعد جيل

A casual yet
luxurious lifestyle
Life at La Bahia Blanca is where bare feet
in the sand and total relaxation become the epitome
of luxury. It is about finding yourself rejuvenated,
living at your own pace and enjoying well-deserved
rest or improvised celebrations with family
and friends. From swimming to boat excursions
or tanning sessions, La Bahia Blanca is the ultimate
way to enjoy beachfront for you and your family,
generation after generation...
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