
Everything, every day



Jebel Ali is getting a
makeover



Introducing wasl gate, a freehold master development 
from wasl that will transform urban living in Jebel Ali. 

Whether you choose to live, work, or simply visit 
wasl gate, you will experience a life like nowhere 
else. It is a cosmopolitan development offering an 
extraordinary mix of residences, dining opportunities, 
retail businesses, entertainment and much more. 
Discover a place where bustling boulevards, schools and 
the Festival Plaza Mall by Al Futtaim including Ikea and 
Ace are at your doorstep, and where the central park 
with all its activities can be your own backyard. 

wasl gate offers a perfect location in Jebel Ali, on 
Sheikh Zayed Road, with immediate access to the 
Energy Metro Station. It is also in close proximity 
to Al Maktoum International Airport and the highly 
anticipated Expo 2020. 

wasl gate is your gate to everything, every day.

Your gate to everything 
opens now

School Plot
Energy Metro Station

Sheikh Zayed Road

The Nook

Gardenia Townhomes II

Gardenia Townhomes

School Plot

Festival Plaza Mall/ IKEA

Central Park



Make every connection
easy, every day.



You’re never too far from anything here. 

This means you will never feel that all the 
excitement is happening somewhere else 
because now, you’re at the heart of the action. 
Between Jebel Ali and Dubai Marina, you’re 
right on Sheikh Zayed Road and directly linked 
to the Energy Metro Station. 

wasl gate is your gate to everything connected.

A place to live a truly 
connected life



Feel embraced by your 
community, every day.



Come and experience a place that fills you with 
warmth every day. Find a new and exciting 
community, an inclusive district that is open to all, 
and a place that enriches your life. Whether it’s with 
a unique experience or a friendly smile as you enter 
the place you call home, you will feel a sense of 
tranquillity like you’ve never felt anywhere else. 

wasl gate is your gate to everything joyful.

Creating a new sense 
of community



Enjoy an effortless
lifestyle, every day.



Imagine spending less time commuting to where 
you need to be and spending more time doing what 
you love. 

Here at wasl gate, just a short walk separates you 
from shopping, leisure, work and your new favourite 
hangout spots. Nature, family and dog parks, bicycle 
tracks, popular stores and contemporary urban 
landscapes are seamlessly integrated. Life becomes 
simple when you’re surrounded by everything you 
need. 

wasl gate is your gate to everything effortless.

Living effortlessly
is now a reality



A life surrounded by 
diversity, every day. 



Now you can live in a place where something new 
inspires you every day, in a community filled with 
a beautiful variety of architecture, intriguing small 
businesses, and innovative services. 

wasl gate is your gate to everything extraordinary.

Here, diverse life 
amazes you



A sneak peek
Zoom in and find the perfect match to your need and taste. We make sure 
your comfort is our everything, every day.

Gardenia TownhomesThe Nook Gardenia Townhomes II



Developer name: JAG Development LLC | Developer number: 1233 | Project name: The Nook 
Project number: 2086 | Completion Date: February 2022 | Expected Service Charge: AED 13/sq.ft

The Nook
 

Contemporary, cosy apartments are the hallmark of The Nook

Choose from studio, 1, 2, and 3-bedroom apartments that match 
every budget and taste. These homes come with all the amenities 
you need for a comfortable lifestyle including a pool, a state-of-the-
art gym, a play area for kids, and lush landscaping.

Take your first step towards your dream apartment.
Make your home in The Nook.



Developer name: JAG Development LLC | Developer number: 1233 | Project name: Gardenia Townhomes
Project number: 2075 | Completion date: 2019 | Expected service charge: AED 3.5/sq.ft

Gardenia Townhomes
 
Step into the family home you’ve always wished for

 At Gardenia Townhomes the whole family has the opportunity to
 have fun and be active together. You’ll enjoy plenty of quality time
 whether it’s within your spacious home, on the lush green lawns or
 in the dedicated children’s play area at the community centre. With
 3 and 4-bedroom townhome options, you can pick the family home
that best suits your loved ones.



Developer name: JAG Development LLC | Developer number: 1233 | Project name: Gardenia Townhomes II 
Project number: 2347 | Completion Date: June 2024 | Expected service charge: AED 3.73/sq.ft

Gardenia Townhomes II
 

Your dream home is on its way

Gardenia Townhomes II is the choice for families looking for a 
home with green scenic surroundings. Our 3- and 4-BR villas offer 
a modern yet cosy atmosphere for those who like to kick back 
and relax at home. At the same time, our clubhouse, community 
swimming pool, and fully-equipped gym are perfect for the active 
residents of our community.



• Festival Plaza Mall including IKEA & Ace Hardware

• Central Park, Dog Park and Main Boulevard

• Landscaped green areas between different zones of the project

• Direct Metro access to Energy Metro Station

• Connectivity to South and North Sheikh Zayed Road

• Close to Free Zones & business clusters of JAFZA, DMCC and  

 Dubai Internet City

• Close to Al Maktoum International Airport, Expo 2020 & 

 Dubai Parks & Resorts

Value Offerings



Palm Jebel Ali

Jebel Ali Freezone

Dubai Internet City

Emirates Golf Club

Dubai Marina

Ibn Battuta Mall

Jebel Ali Village
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wasl Asset Management Group was established in 2008 by the Dubai Real Estate Corporation 
(DREC) to oversee the management of its assets and grow its real estate portfolio. 

Today wasl is one of the largest real estate management companies in Dubai with over 40,000 
properties under management, ranging from residential and commercial properties to industrial 
plots of land, as well as hotels and serviced apartments. 

About wasl
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 المشروع الذي سيغير
وجهة جبل علي



 
ً
إليكم وصل غيت، مشروع التملك الحر من وصل الذي سُيجّدد كليا

تجربة الحياة العصرية في جبل علي.

 

وصل غيت، سينقلك إلى عالم من الخيارات الشاملة والمتنوعة، 

لتلبية رغبات وأذواق الجميع، سواًء للعيش أو العمل أو حتى 

الزيارة. وهناك، ستنعم بحياة ال مثيل لها؛ فهذا المشروع بطرازه 

ا ووحدات التاونهاوس والعديد من المطاعم 
ً

العالمي يوفر شقق

والمقاهي والمدارس، وخيارات واسعة للتسوق وفرص العمل، 

وغيرها الكثير. يضم المشروع “فيستيفال بالزا مول” التابع 

لمجموعة الفطيم، وسيستضيف فرعي “إيكيا” و “أيس” الجديدين.

 

يقع وصل غيت في موقع مثالي في جبل علي، على شارع الشيخ 

زايد، مع سهولة الوصول مباشرة إلى محطة مترو “الطاقة”، 

وبالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وموقع معرض إكسبو 2020.

حب، كّل يوم.
ُ
هنا بوابتك إلى كل ما ت

 بوابتك إلى كل شيء ..
فتح اآلن!

ُ
ست
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 انعم بسهولة
التواصل، كّل يوم.



الحياة المليئة بالتواصل تعني أن تعيش في مكان 
ُيقّربك من كل ما هو شيق ومهم. انعم بالعيش 

في قلب هذا المشروع الرائع، الذي يقع في 
موقع حيوّي في دبي، بين جبل علي ودبي مارينا، 

على شارع الشيخ زايد، مع الوصول بصورة مباشرة 
وسهلة إلى مترو دبي عبر محطة “الطاقة”.

 فقط في وصل غيت .. انعم بسهولة التواصل،
كل يوم.

 حيث تكون بالقرب
من كل شيء



اشعر بمجتمعك يحتضن 
حياتك، كل يوم.



اكتشف الحياة في مكان يملؤه الدفء كل يوم، حيث 
ُيمكنك اآلن العيش في مكان ُيثري حياتك كّل يوم، 

سواء بالفعاليات والتجارب الفريدة، أو حتى بابتسامات 
لطيفة ترحب بك في منزلك، لتشعر بالهدوء والبهجة، 

كما لم تشعر بها في أي مكان آخر.

فقط في وصل غيت .. ستنعم بالسعادة، كل يوم.

هنا الشعور باالنتماء 
في بيتك الجديد



استمتع بحياة مليئة 
بالراحة، كّل يوم.



ألن وقتك ثمين، ُيمكنك اآلن أن تعيش في مكان، 
حيث كل ما تحتاج إليه قريب منك. في وصل غيت، 

بضع خطوات تفصل بينك وبين كل شيء من 
هات 

ّ
حولك، بما في ذلك المنزل والطبيعة والمتنز
ومسارات الدراجات الهوائية ومركز للتسوق 

وغيرها الكثير.

 فقط في وصل غيت .. اكتشف سهولة الحياة،
كّل يوم.

حياة وال أسهل!



 
ً
اكتشف معنى جديدا

للتنوع والرفاهية.



اآلن .. ُيمكنك أن تعيش في مكان ُيلهمك كل 
يوم بتنوعه الرائع. حيث ستجد ما يثير إعجابك من 

األساليب المعمارية وخيارات المنازل المناسبة 
لمختلف األذواق والميزانيات والثقافات وفرص 

تجارية وخدمات متنوعة.

فقط في وصل غيت .. ستجد كل شيء رائع، كّل يوم.

 ُهنا، تنّوع ُيدهشك
كل يوم



لمحة سريعة
لِق نظرة سريعة ونجد المنزل المثالي لك بما يلّبي طموحك...

ُ
لن

أولويتنا هي راحتك، كل يوم.

غاردينيا تاون هومز غاردينيا تاون هومز IIذا نوك



 اسم المطور: جيه أيه جي للتطوير ش.ذ.م.م | رقم المطور: 1233 | اسم المشروع: ذا نوك
رقم المشروع: 2086 | تاريخ اإلنجاز: فبراير 2022 | التكاليف المتوقعة للخدمات: 13 درهم/قدم مربع

ذا نوك
ذا نوك.. اسم مرادف للشقق العصرية والمريحة 

اختر من بين االستوديوهات والشقق من غرفة واحدة وغرفتين وثالث غرف، 
ناسب جميع األذواق والميزانيات، باإلضافة إلى خدمات من الطراز األول 

ُ
ت

 عن كل 
ً
تشمل مسبًحا وصالة رياضية متطورة ومنطقة للعب األطفال، فضال

.
ً
ما تحتاج إليه لتعيش حياة مريحة تماما

ك شقة أحالمك. إجعل بيتك في ذا نوك.
ّ
سّجل خطوتك األولى نحو تمل



 اسم المطور: جيه أيه جي للتطوير ش.ذ.م.م | رقم المطور: 1233 | اسم المشروع: غاردينيا تاون هومز
رقم المشروع: 2075 | تاريخ اإلنجاز: 2019 | التكاليف المتوقعة للخدمات: 3.5 درهم/قدم مربع

غاردينيا تاون هومز 
امتلك منزل أحالمك الذي لطالما تمنيته

في غاردينيا تاون هومز، ستحظى عائلتك بفرصة االستمتاع بكل األنشطة، 
رف. اختر البيت 

ُ
مع وجود خيارات متنوعة من الفلل المكونة من ثالث وأربع غ

الذي يناسب عائلتك، وانعم بخدمات مثالية في أحضان المساحات الخضراء 
الخالبة المجاورة للفلل، باإلضافة إلى وجود صالة رياضية متطورة و منطقة 

للعب األطفال في النادي االجتماعي.



II اسم المطور: جيه أيه جي للتطوير ش.ذ.م.م | رقم المطور: 1233 | اسم المشروع: غاردينيا تاون هومز 
رقم المشروع: 2347 | تاريخ اإلنجاز: يونيو 2024 | التكاليف المتوقعة للخدمات: 3.73 درهم/قدم مربع

II غاردينيا تاون هومز
بيت أحالمك أقرب مما تتخيل

يعد غاردينيا تاون هومز II المكان األمثل للعائالت التي تبحث عن المعيشة 
بة، حيث يوفر خيارات متنوعة من الفلل 

ّ
ضمن المساحات الخضراء الخال

المكونة من ثالث وأربع غرف وسط أجواء عصرية فاخرة ومريحة لمحبي 
 عن خدمات استثنائية متنوعة كالصالة الرياضية المجهزة 

ً
االسترخاء، فضال

بالكامل والنادي االجتماعي وبركة سباحة عامة مالئمة لحياة السكان 
المفعمة بالحيوية والنشاط.



مزايا المشروع
مركز تسّوق “فيستيفال بالزا”، يشمل “إيكيا” و “أيس”  •

حديقة مركزية وبوليفارد  •

مساحات خضراء واسعة بين المناطق المختلفة في المشروع  •

الوصول السهل والمباشر إلى محطة مترو “الطاقة”  •

متصل بشارع الشيخ زايد من الجنوب والشمال  •

قريب من المناطق الحرة وتجمعات األعمال مثل “جافزا”، ومركز دبي   • 

للسلع المتعددة، ومدينة دبي لإلنترنت  

قريب من مطار آل مكتوم الدولي، وموقع معرض إكسبو 2020  • 

و “دبي باركس أند ريزورتس”  
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تأسست مجموعة وصل إلدارة األصول في عام 2008 من قبل مؤسسة دبي العقارية، لتتولى اإلشراف 
على إدارة أصولها وتنمية محفظتها العقارية، وتعد اليوم واحدة من أكبر شركات إدارة وتطوير 
العقارات في دبي، مع وجود أكثر من 40 ألف وحدة تحت إدارتها، بما في ذلك العقارات السكنية 

 عن الفنادق والشقق الفندقية.
ً
والتجارية وقطع األراضي الصناعية، فضال

عن وصل

RERA 25347




