UNPARALLELED
GRANDEUR
Welcome to the world’s fastest rising city, welcome to Dubai.
Once a shy desert land, Dubai has blossomed into a modern
cityscape, an unstoppable city offering the most luxurious hotels,
the world’s largest malls, the most advanced business facilities,
the best in entertainment and the most fascinating skyscrapers.
This tourist magnet now has the perfect place for you; don’t spare
yourself the ultimate luxury: call Dubai your home.

فخامة
ال مثيل لها
ومنوًا يف العامل .هذه
أهالً بك يف رحاب إمارة دبي ،املدينة األسرع ازدهارًا
ّ
صحراوي ًة وخجولة احلضور ،سرعان ما تفتّحت
األرض التي كانت يف ما مضى
ّ
عصرية تخفق القلوب جلمالها الساحر.
فتحولت إىل مدينة
براعمها
ّ
ّ
تقدم
دبي مدينة مذهلة تنبض باحلياة وال تعرف للمستحيل معنى .فهي ّ
احلضرية ،وأفخم الفنادق ،وأضخم وجهات
وزوارها أروع املناظر
ّ
لسكّ انها ّ
توصل إليه
التسوق ،فضالً عن مرافق األعمال التجارية األكرث
ّ
ّ
تطورًا ،وأروع ما ّ
عامل الرتفيه واالستجمام ،من دون أن ننسى طبعًا ناطحات السحاب التي
تخطف األنفاس بتصاميمها وهندستها املتقنة.
تقدم لك اليوم
فهذه املدينة التي تستقطب
السياح من شتّى أنحاء العامل ّ
ّ
برفاهية
تفوت فرصة االستمتاع
ّ
املكان األمثل الختبار احلياة الراقية .ال ّ
منقطعة النظري :فقد آن األوان لتجعل دبي ديارك.

ELEGANT LIVING
Ever since its establishment in 1997, Emaar Properties has been one of a few privileged artists, crafting
the cosmopolitan urban scene of Dubai. Better yet, it has redefined the concept of comfortable and
luxurious living, exceeding all expectations and breaking all records with its renowned accomplishments,
such as Burj Khalifa, the world’s tallest skyscraper, The Dubai Fountain, the world’s largest performing
fountain, and The Dubai Mall, the world’s largest shopping and entertainment centre.
Emaar revolutionized the living experience by introducing the world to very elegant projects, that are the
model of sophistication; a fusion between luxury and today’s modern life.

متيز باختيارك
ّ
مع إعمار
 إذ تصقل بشغف، وما زالت حتى اليوم من أهم شركات التطوير وأرقاها يف العامل،1997 تأسست شركة إعمار يف العام
ّ
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.تسوق وترفيه يف العامل
 ودبي مول أكرب وجهة،االستعراضية يف العامل
 ودبي فاوننت أطول النوافري،العامل
ّ
ّ
مشروعي روعة اإلمارات وتالل
هذا وأضفت إعمار ملسة احلداثة التي تشتهر بها إىل مفهوم احلياة الراقية من خالل
َ
وحرفية
 كونها جتمع بتناغم تام، وغريها من اإلجنازات األخرى التي باتت تشكّ ل خري مثالٍ للرقي االستثنائي،اإلمارات
ّ
.العصرية
 ومتطلبات احلياة،الرفاهية والفخامة
المتناهية بني
ّ
ّ

THE HOME OF LUXURY,
THE CENTRE OF NOW
Downtown Dubai offers the perfect combination of business and leisure, with
its beautiful lakes, green spaces, world class hotels, shopping malls, and at
its heart stands the majestic Burj Khalifa.
Enjoy the captivating entertainment the city has to offer, notably, The Dubai
Fountain, and its musical interpretations, in addition to easy access to the
financial and business nerve centres of the city, while shopaholics can
explore the city’s traditional souks and the record-holding Dubai Mall.

اآلن للرفاهية عنوان:
قلب العامل احلاضر
جسد وسط مدينة دبي ملتقى الرفاهية واالستجمام واألعمال ،ضمن إطار ساحر
يُ ّ
يزخر بالبحريات ،واملساحات اخلضراء الشاسعة ،والفنادق من الطراز العاملي ومراكز
وتفرده.
رقيه
ّ
التسوق؛ أما يف قلبه النّابض فيشمخ برج خليفة بكل ّ
ّ
طورتها شركة إعمار ،أال وهو وسط مدينة دبي املصنّف
اكتشف أحد أبرز املشاريع التي ّ
تسوق
أرقى كيلومرت مربع يف العامل .واستمتع أيضًا باكتشاف دبي مول ،أكرب وجهة
ّ
التقليدية ،والشوارع التي تتيح لك الوصول بسهولة إىل
وترفيه يف العامل ،واألسواق
ّ
الفعاليات
الرئيسية يف املدينة ،واملشاركة يف
املالية
مراكز األعمال التجاريّة واملراكز
ّ
ّ
ّ
الرتفيهية اآلسرة التي تستضيفها املدينة ،ال سيما العروض املوسيقية البديعة التي
ّ
تقدمها دبي فاوننت ،واألنشطة التي ستنظمها منطقة “دار األوبرا” والتي تعكس من
ّ
خاللها الوجه الثقايف والفني إلمارة دبي.

معمارية
حتفة
ّ
مذهلة
،""أول مدينة عمودية متكاملة يف العامل
ّ بعدما حصل برج خليفة على لقب

AN ARCHITECTURAL
MASTERPIECE
Described as both a ‘Vertical City’ and ‘A Living Wonder,’ Burj Khalifa

 قام جملس املباين الشاهقة واملساكن،واعتباره من عجائب الدنيا احلالية

is the world’s tallest building and described as a ‘Global Icon’ by the

مرة
ّ  وهو لقب شرف مينحه هذا اجمللس،"احلضرية بتتويجه "املعلم الدويل

Council on Tall Buildings and Urban Habitat, an honour bestowed on

. سنة15  أو10 واحدة كل
وميثّل برج خليفة الذي يعلو شاخمًا مدعاة فخر لكل اإلمارة ألنه يجمع حتت
. واحلرفية االستثنائية، والهندسة املعمارية املتقنة،جناحيه أرقى أنواع الفنون
 ويتألّف من أكرث، قدم2716.5  مرتًا أو ما يعادل828 يبلغ ارتفاع برج خليفة
. حمققًا بذلك رقمًا قياسيًا عامليًا، طابقًا سكنيًا160  منها، طابق200 من
، أعلى مطعم يف العامل،دلّل شغفك يف فندق أرماين ومطعم أمتوسفري

tall structures only once in 10 or 15 years.
Rising gracefully from the desert, Burj Khalifa honours the city with its
extraordinary union of art, engineering and meticulous craftsmanship.
At 828 metres (2,716.5 ft), the 200 plus storey Burj Khalifa has 160
habitable levels, the most of any building in the world.
Visit the Armani Hotel, dine at At.mosphere, the world's highest

 ومتّع ناظريك،124 ثم انتقل إىل قمة الربج على منصة املراقبة يف الطابق

restaurant and the observation deck on level 124, At the Top, Burj

 لتسحر عينيك مبشاهد، درجة بال انقطاع360 مبشهد بانورامي على حميط

Khalifa, is a must-see attraction, offering a 360 degree view of the

. مرتًا452 خالبة للمدينة عن ارتفاع

entire city at 452 metres high.

RETAIL ROYALTY
Dubai really warrants its title as the shopping centre
of the world with yet another world record holder: The
Dubai Mall, the world’s largest and most visited shopping
and entertainment centre. Explore over 1,200 shops, be
amazed at the Dubai Aquarium and Underwater Zoo,
and enjoy the Dubai Mall Ice Rink and the SEGA Republic
theme park.

التسوق
عنوان
ّ
األرقى
للتسوق ،فيما
ح ّلت دبي عن جدارة على الئحة أفضل مدن العامل
ّ
التسوق والرتفيه األكرث جذبًا للزوار يف
انتزع دبي مول لقب وجهة
ّ
العامل .وذلك بفضل احتوائه على أكرث من  1٫200متجر ،ومعامله
الرتفيهية ال سيما دبي أكواريوم وحديقة احليوانات املائية
الشهرية التي تشكل زيارتها جتربة ال مثيل لها ،وحلبة دبي للتزلّج
ذات احلجم األوملبي ،وجممع األلعاب الرتفيهي الداخلي سيغا
ريببليك الذي يضم أبرز ألعاب اإلثارة والتشويق.

OUTDOORS FOR
THE ELITE
The city offers a unique form of entertainment in the form of the dazzling spectacle that is The Dubai
Fountain. Located in the Burj Lake, the fountain shoots thousands of litres of water, as high as 150
meters into the air in perfectly orchestrated jets, accompanied by a range of international and
contemporary Arabic music.
The Dubai Fountain performs daily in a surreal spectacle that is visible from all the points of the lake
and from many neighbouring structures.

ُملتقى النخبة
يف الهواء الطلق
املتفرجني من خالل أجمل العروض
تقع دبي فاوننت ضمن بحرية برج خليفة ومتثّل أعجوبة رائعة تبهر عقول
ّ
املوسيقية الرتفيهية .هذه النافورة تقذف املاء على ارتفاع شاهق يصل إىل  150مرتًا يف الهواء ،يف إطار تصميم
مرتاقص على أنغام أجمل املقطوعات املوسيقية واألغنيات التي تتنوع بني كالسيكية ومعاصرة ،واملوسيقى
العربية والعاملية.
تقدم دبي فاوننت عروضها الساحرة يوميًا ،أما األضواء التي تضفي ملسة أخاذة على العروض املائية هذه ،فيمكن
ّ
رؤيتها من الفضاء ،ما يجعلها على األرجح ،البقعة األكرث سطوعًا يف العامل.
التوجه إىل بوليفارد حممد بن راشد حيث يحلو
أما إن كنت تبحث عن بعض السكينة والهدوء ،فما عليك سوى
ّ
املثالية إذا أردت التن ّزه يف فرتة بعد الظهر أو ممارسة رياضة الركض لتجديد
االسرتخاء يف الهواء الطلق .إنها وجهتك
ّ
ظل أجواء من الراحة والهدوء ،أو حتى التلذّ ذ بعشاء فاخر.
الطاقة
واحليوية ،وسيطيب لك احتساء الشاي يف ّ
ّ

THE REGION’S
CULTURAL HUB
Located in the heart of Downtown Dubai, The Opera District is set to become
the cultural hub of the region. It will be home to the first ever opera house in
the UAE, in addition to a dedicated modern art museum, ‘art hotels’, design
studios, galleries and rising residential buildings.
A design masterpiece that aims to make art accessible to everyone, merging
art with modern life, the district will be a new and exciting destination
with its exclusively pedestrianized and animated streets. The plaza will
encourage people to spend more time outdoors with its shaded walkways,
waterfront promenade, parks and recreational spaces.

احملور الثقايف
األحدث
تقع منطقة "دار األوبرا” يف قلب وسط مدينة دبي ،ومن املتوقّ ع أن تشكّ ل بعد االنتهاء
من تطويرها احملور الثقايف لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،كونها حتتضن "دار األوبرا”
األوىل من نوعها يف البالد ،باإلضافة إىل متحف يعرض الفنون احلديثة ،و"فنادق الفنون"،
واستوديوهات التصميم ،واملعارض ،واملباين السكنية املزدهرة.
تُعترب هذه املنطقة حتفة فنية رائعة من حيث التصميم ،فهي تهدف إىل جعل الفن
فنية على تفاصيل حياتنا العصرية .كما
يف متناول كل الناس وتسعى إىل إضفاء ملسات ّ
أنها ستشكّ ل وجهة جديدة ومثرية لالهتمام بفضل شوارعها التي تنبض باحليوية
وتشجع بالتايل السكان والزوار على متضية الوقت يف الهواء الطلق،
واخملصصة للمشاة،
ّ
والتن ّزه يف أفياء أماكن املشي ،وعلى الواجهة البحرية ،واحلدائق ،واملرافق الرتفيهية.

A STYLISH
CULTURAL VENUE
At the heart of this new lifestyle district is Dubai Opera, a
2,000 seat, multi-form performing arts centre, which will
host a variety of events including opera, theatre, concerts,
live performance art, comedy, art exhibitions and films.
The design of Dubai Opera is deeply rooted in Dubai’s
maritime history, with the Arabian dhow becoming the
inspiration behind the architecture of the building.

اآلن للفن عنوان
تقدم منط حياة
تقع أوبرا دبي يف قلب منطقة "دار األوبرا” التي ّ
جديدًا وخمتلفًا؛ وهي عبارة عن مركز يستقبل حتّى  2٫000شخص
ويعرض الفنون على أنواعها ،بحيث يستضيف جمموعة من
تتضمن حفالت األوبرا ،واملسرح ،واحلفالت الغنائية،
الفعاليات
ّ
ّ
وفنون األداء احلي ،ومسارح الكوميديا ،واملعارض الفنية ،واألفالم.
وجتدر اإلشارة إىل تصميم هذه الدار املستوحى من التاريخ البحري
العريق الذي تزخر به إمارة دبي ،فيما تذكّر الهندسة املعمارية
للمبنى باخليل والفروسية العربية.

A LIFE-SIZE WORK OF ART
The Opera District will feature the establishment of elegant residential and serviced apartments,
luxury hotels, a retail plaza, restaurants, recreational spaces and parks. It will be distinguished by its
unique mix of components that focus on the cultural and creative side of Dubai, including multiple
venues for theatre, concerts, art exhibitions, orchestra, comedy and films.
You can now come closer than ever to the exceptional Opera District: Imagine living in the country’s
cultural hub and having a view over the nation’s most prized art destination. Imagine being able to
live, eat and enjoy life inside a life-size work of art.

قل نظريها
ّ فنية
ّ حتفة
 وفنادق من،جمهزة بكافة اخلدمات
 وشقق،سوف تشهد منطقة "دار األوبرا” إنشاء مبانٍ سكنية أنيقة وفخمة
ّ
وستتميز منطقة
. واحلدائق، ومساحات خمصصة للرتفيه واالستجمام، ومرافق حملالت التجزئة،الطراز الرفيع
ّ
."دار األوبرا” مبشهد استثنائي من املكونات التي تعكس وجه دبي الثقايف واإلبداعي
،تخيل أنك تسكن يف احملور الثقايف يف البالد
ّ :تقربك أكرث من منطقة "دار األوبرا” االستثنائية
ّ استمتع اليوم بتجربة
قل نظريها
يف موقع
ّ  تخيل أنك تعيش يف حتفة فنية.يطل على أبرز وجهة فنية يف دولة اإلمارات العربية املتّحدة
ّ
.بكل جوانب احلياة
ّ  وتستمتع، حيث تتلذّ ذ بأشهى األطباق،يف العامل

THE PINNACLE OF
SOPHISTICATION
Witness the amalgamation of ultimate luxury and culture
in this first residence in The Opera District. With 66 storeys
and a selection of two, three and four bedroom apartments,
Opera Grand is the centrepiece of the sophisticated
Opera District, in the heart of Downtown Dubai.

ذروة الرتف
والرفاهية
يُعترب أوبرا غراند املشروع األول من نوعه الذي يجمع بني الرتف والرفاهية
يف دبي؛ وهو يتألّف من أكرث من  65طابقًا ،وميتد على مساحة 550٫000
ويقدم جمموعة من الشقق التي ترتاوح بني غرفتني وثالث
قدم مربعة،
ّ
غرف نوم .سارع إىل االنتقال إىل أوبرا غراند ،املشروع السكني األول الذي اتّخذ
موقعًا له يف منطقة "دار األوبرا” الراقية ،يف قلب وسط مدينة دبي.

A UNIQUE SETTING
Enjoy life in the unique and luxurious setting of The Opera
District with Dubai Opera, Burj Khalifa and The Dubai Fountain
as neighbours. With easy access to Mohammed Bin Rashid
Boulevard and The Dubai Mall, art galleries and museums on
your doorstep, Opera Grand is the ultimate lifestyle location.

إطار فريد من نوعه
استمتع برغد احلياة ضمن اإلطار الفخم واالستثنائي الذي تتمتّع به منطقة
"دار األوبرا” ،وأحط نفسك بأبرز معاملها مثل أوبرا دبي ،وبرج خليفة ،ودبي
فاوننت .وبفضل إمكانية الوصول بسهولة إىل بوليفارد حممد بن راشد،
ودبي مول ،ووقوع املعارض الفنية واملتاحف على مقربة منك ،ال شك يف
أن أوبرا غراند هو املوقع املثايل ألرقى مستويات املعيشة.

TIMELESS ELEGANCE
Your residence comes with undisputed privileges, such as a
unique rooftop swimming pool offering a breathtaking view over
Downtown Dubai. There is also a luxurious health club, terrace
and two storeys of restaurants, cafes and shopping outlets.

أناقة خالدة
يقدم لك هذا املشروع امتيازات راقية واستثنائية .وستحتار بني االستمتاع
ّ
يطل على مشهد
بالسباحة املنعشة يف حوض السباحة على السطح الذي
ّ
يخطف األنفاس لوسط مدينة دبي ،وممارسة التمارين يف النادي الرياضي
اخملصصني
التوجه إىل أحد الطابقني
الفخم ،واملشي على الشرفة ،وبني
ّ
ّ
للمقاهي واملطاعم وحمالت التجزئة.

A LUXURIOUS
CENTREPIECE
Opera Grand is one of a kind. This unique residence has
a sleek and modern shape and is wrapped in a façade to
preserve it from the harsh climate without losing its virtual
transparency. It responds perfectly to the environmental
context and with its continuously curving façade, it stands
like an exquisite sculpture.

جوهرة ثمينة
قل مثيله ،وهو األول من نوعه يف
أوبرا غراند مشروع سكني ّ
يتميز هذا املبنى بتصميمه الفريد ،وشكله
منطقة "دار األوبرا”؛
ّ
صممة بإتقان حلمايته
ّ
العصري واألنيق ،حيث تُحيط به واجهة ُم ّ
من الظروف املناخية القاسية من دون أن تُفقده شفافيته
الرائعة .والالفت أن هذا املشروع متناغم بشكل تام مع حميطه،
الغربية املتواصلة مبنحوتة
الشمالية
وتذكّر انحناءات واجهته
ّ
ّ
تعبر عن منتهى الروعة واجلمال.
استثنائية ّ
ّ

LAVISH DESIGN
Discover comfort as you’ve never seen it before, with
layouts precisely designed to give the living and
the bedroom areas a very pronounced and relaxed

أزلية
لوحة ّ
استسلم للراحة والهدوء يف أجواء مل يسبق لك أن عشتها؛ ستعجز
عن مقاومة أجواء غرفة املعيشة وغرف النوم التي صممت
خصيصًا لتمنحك الشعور بالراحة التامة .أما املناظر التي تشرف

atmosphere. The views from the apartments are

عليها الشقق فخالبة وتخطف األنفاس ،لذا متّع ناظريك مبشهد

breathtaking, offering unrivalled view of Burj Khalifa,

ويطل على برج خليفة ،ودبي فاوننت
ميتد على حميط  270درجة
ّ
ّ

The Dubai Fountain and Downtown Dubai from the
spacious balconies.

واملدينة بأسرها من ّ
الشرفات يف اجلهتني الشمالية الشرقية
واجلنوبية الشرقية.

AN EXQUISITE TOUCH

ملسة نهائية مذهلة

To complete this aesthetic dream, each residency has been equipped

احليادية الهادئة
إلضفاء ال ّلمسات األخرية على هذا احللم اجلميل ،متّ اعتماد األلوان
ّ

with neutral colours and has been designed to allow the residents
and their families to experience the most luxurious lifestyle. The

والتصاميم التي متنح ساكني الشقق وعائالتهم فرصة جتربة أرقى مستويات
العملي مع تزويدها بأحدث
فتتميز بطابعها
واحلمامات
أما املطابخ
ّ
ّ
ّ
املعيشةّ .

kitchens and bathrooms offer top practicality, with stone and marble

التجهيزات ،مع أرضيات وجدران تزدان بالرخام ،وبالط كرميي اللون مينح احلواس

countertops, cream coloured tiling to relax the senses and attractive

األخاذ ملسة من
شعورًا بالراحة املطلقة .كما أضفت الرتكيبات والصنابري بشكلها ّ

fittings and taps.

الرقي على الديكور.
ّ

THE ULTIMATE LIFESTYLE
Opera Grand welcomes you into a life of effortless luxury; enjoy a timeless
lifestyle, in your dream home. If you seek the perfect balance between a
cultural and modern lifesyle, if you dream of a home with a breathtaking view
over the most dynamic city in the region, then wait no longer, and be one of
the select few to call Opera Grand home.

منط حياة خالد
 ومينحك الفرصة،يرحب بك مشروع أوبرا غراند لتستمتع بحياة من الفخامة والرقي
ّ
 وإن كنت تسعى دائمًا إىل حتقيق التوازن.للحصول على منط حياة خالد يف منزل أحالمك
تطل على مشهد يخطف
 وحتلم بشقة،العصري
يل بني الثقافة ومنط احلياة
ّ املثا
ّ
ّ
 فسارع لتكون من النخبة التي،األنفاس يف أكرث املدن حيوية ونشاطًا يف املنطقة
.ستجعل من أوبرا غراند مسكنًا لها
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