




WELCOME TO DISTRICT ONE

مرحبًا بكم يف دسرتكت ون
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THE WORLD AT YOUR 
DOORSTEP

العامل يف متناول يدك



Few cities globally are as intriguing as Dubai. Intertwining rich Eastern 
traditions with fluid Western modernity, this fascinating city is an 
eclectic mix of skyscrapers amongst sand dunes, old-world souks 
minutes from destination malls and extravagant experiences infused 
with traditional hospitality.
From luxury hotels and beachside resorts to secluded desert 
getaways, prestigious international sporting events and heart-racing 
adventures - Dubai has it all. 
Home to more than 200 nationalities, Dubai’s lively environment offers 
opportunities for dynamic business and pure indulgence to residents 
and tourists alike.
With its ideal geographical location, natural vibrancy, inimitable 
architecture and cosmopolitan lifestyle, there truly is no other 
city like Dubai.

LIKE NO OTHER

مدينة ال مثيل لها
لمدينــة دبــي طابــع خــاص وشــخصية فريــدة تميزهــا عــن باقــي مــدن العالــم، 
ــة الديناميكيــة تجعــل منهــا  ــة والحداث فالتمــازج االســتثنائي بيــن التقاليــد األصيل
بــؤرة انصهــار لــكل مــا هــو مذهــل: مــن ناطحــات الســحاب الشــاهقة إلــى الكثبــان 
الرمليــة الســاحرة، ومــن األســواق الشــعبية العتيقــة إلــى مراكز التســوق الضخمة، 

ومــن أفخــم التجــارب المترفــة إلــى فنــون الضيافــة التقليديــة.

ويمتــد تنــوع دبــي ليشــمل كل شــيء، مــن الفنــادق الفاخــرة المطلــة على شــواطئ 
الخليــج إلــى المنتجعــات الصحراويــة البعيــدة عــن صخــب المدينــة، ومــن األحــداث 

الرياضيــة الدوليــة إلــى المغامــرات المثيــرة لعشــاق الســرعة واالثــارة. 

وتتيــح بيئــة دبــي الحيويــة، التــي تعــد موطنــًا ألكثــر مــن 200 جنســية فرصــا مهمــة 
لألعمــال، فــي حيــن تتمتــع بأرقــى مظاهــر التســامح والمســاواة التــي تشــمل 

المقيميــن والســياح علــى حــد ســواء.

ومــع موقعهــا الجغرافــي المثالــي وحيويتهــا الطبيعيــة وهندســتها المعماريــة 
الفــذة ونمــط حياتهــا العالمــي، ليســت هنــاك حقــا أي مدينــة أخــرى تضاهــي دبــي.
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COME HOME TO A 
DISTINGUISHED ADDRESS

اجعل من هذا العنوان 
املميز منزلك



FOUR KILOMETRES FROM 
DOWNTOWN DUBAI

على بعد أربعة كيلومرتات من 
وسط مدينة دبي
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Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City - District One is a premier 
lifestyle community nestled amidst picturesque surroundings at the 
bustling centre of Dubai, one of the world’s most vibrant cities.
Enter a world of tranquility and indulgence in distinctly styled homes, 
where magnificence is simply a way of life.

A CITY WITHIN A CITY

مدينة يف قلب املدينة
مدينــة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم - دســتركت ون هــي مجتمــع فريــد لنمــط 
الحيــاة الراقــي، وســط محيــط خــاب فــي مركــز العصــب الحيــوي لدبــي، أحــد أكثــر 

المــدن نشــاطًا فــي العالــم.

ادخــل عالمــًا مــن الهــدوء والطمأنينــة مــع منــازل فريــدة التصميــم، حيــث الفخامــة 
هــي أســلوب للحيــاة.
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MEYDAN ONE MALL
ميدان ون مول



Dubai’s iconic new shopping and recreational destination, Meydan 
One Mall is set to redefine indoor and outdoor entertainment 
experiences worldwide.
The Mall will feature a unique retractable skylight along with the world’s 
longest indoor ski slope and a 400m shopping strip showcasing 
premium luxury brands - making it the perfect getaway for sports 
enthusiasts and fashionistas alike.
With over 620 retail stores, an all-encompassing multi-purpose 
sports facility including an aquatic park and the iconic Meydan One 
Civic Plaza with the world’s largest dancing fountains, and much 
more – Meydan One Mall will soon be the most innovative mall in  
the world. 
It will also be just a few minutes away from your home in District One.

IT’S ALL HERE

يحتضن العامل
ــدان ون مــول، تعريــف  ــي، مي ــدة فــي دب ــه الجدي ســتعيد وجهــة التســوق والترفي

ــة المســتوى.  ــي والخارجــي العالمي ــه الداخل تجــارب الترفي

حيــث ســيتضمن المــول ســقفًا فريــدًا قابــًا للطــي وأطــول منحــدر تزلــج داخلــي 
فــي العالــم، إلــى جانــب تخصيــص ممشــى مهيــأ للعامــات التجاريــة الفاخــرة علــى 
امتــداد 400 متــر، مــا ســيجعله الملتقــى المثالــي لعشــاق الرياضــة والموضــة 

علــى حــد ســواء.

فــي  ابتــكارًا  التســوق  مراكــز  أكثــر  افتتاحــه  عنــد  مــول  ون  ميــدان  وســيكون 
ــة متعــددة  ــد عــن 620 متجــر للتســوق، ومرافــق رياضي ــم، ليحتضــن مــا يزي العال
االســتخدامات تشــمل حديقــة مائيــة وأكبــر نافــورة راقصــة فــي العالــم، إلــى جانــب 

العديــد مــن االبتــكارات األخــرى.

وكل ذلك على بعد دقائق فقط من منزلك في دستركت ون.
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With a prestigious city centre address, Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum City - District One is only minutes away from many of 
Dubai’s world-class attractions, landmarks and transport links 
including Downtown Dubai, Dubai International Financial Centre, 
Dubai World Trade Centre and Dubai International Airport.
It’s also right next door to the world’s finest leisure facilities including 
the Meydan Racecourse and Grandstand; The Track Meydan Golf, a 
9-hole floodlit golf course; The Meydan Hotel, a 5-star luxury track-
side hotel; and the upcoming Meydan One Mall.
With no other residential community in Dubai so close to these 
distinguished facilities, District One’s truly unique locale promises you 
a plethora of remarkable and distinct experiences.

AT THE CENTRE OF LIFE

يف قلب احلياة
تقــع مدينــة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم - دســتركت ون علــى بعــد دقائــق فقــط 
مــن العديــد مــن المعالــم الســياحية ومرافــق النقــل الحيويــة فــي دبــي، بمــا فــي 
ذلــك وســط مدينــة دبــي ومركــز دبــي المالــي العالمــي ومركــز دبــي التجــاري 

ــي. ــي الدول العالمــي ومطــار دب

كمــا أنهــا تجــاور بعــض أهــم المرافــق الترفيهيــة فــي العالــم، بمــا فــي ذلــك 
مضمــار ومــدرج ميــدان لســباقات الخيــل وملعــب ميــدان للجولــف ذو التســع حفــر 
وفنــدق الميــدان الفخــم مــن فئــة 5 نجــوم والمتاخــم للمضمــار وميــدان ون مــول 

القــادم قريبــا.

واحتضانــه  المتميــزة  المرافــق  هــذه  مــن  بقربــه  الســكني  المجتمــع  ويتفــرد 
الرائعــة. التجــارب  مــن  كبيــرة  لمجموعــة 
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LIVE LIFE ON  
YOUR TERMS

عش حياتك كما تريدها



عامل من الراحة 
أهــا بــك فــي مجتمــع دســتركت ون المترابــط، حيــث كل شــيء فــي متنــاول 
ــة وســط المحيــط  ــى النزهــات الهادئ ــاة الراقــي إل يديــك - مــن تجــارب نمــط الحي

الطبيعــي الخــاب.

غضــون  فــي  العصريــة  احتياجاتــك  جميــع  إلــى  بالوصــول  التمتــع  يمكنــك 
ــز المجتمعــي ومحــات  ــى المرك ــق والمــدارس والمســاجد إل ــق، مــن الحدائ دقائ

الصحــي. والمركــز  الســوبرماركت 

كل يــوم فــي دســتركت ون هــو مغامــرة فــي انتظــارك، بفضــل الميــزات الفريــدة 
ــر  ــرات الكريســتالية ومســارات ركــوب الدراجــات والجــري وأكث مــن نوعهــا كالبحي
مــن 26 مليــون قــدم مربــع مــن المســطحات الخضــراء المفتوحــة المتخصصــة 
الخضــراء  والممــرات  األطفــال  لعــب  ومناطــق  المنتزهــات  تشــمل  التــي 

الترفيهيــة. والمســاحات 

Come home to a close-knit community where everything is within 
your reach – from bespoke lifestyle experiences to serene downtime 
midst natural surroundings.
From parks, schools and mosques to a community centre, 
supermarkets and a health centre, enjoy access to everything you 
need for modern living within minutes. 
With unique lifestyle features like the Crystal Lagoon, cycling and 
running tracks and over 26 million square feet of dedicated open 
spaces, community and play parks, lawns, green corridors and 
recreational spaces – all at the centre of the city, every day is an 
adventure waiting to unfold in District One.

A WORLD OF 
CONVENIENCE
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اجعل من 
الرفاهية منزلك

اجعل من 
السكون منزلك

اجعل من 
السعادة منزلك

COME HOME TO 
BESPOKE LIVING

COME HOME 
TO SERENITY

COME HOME 
TO HAPPINESS
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Disconnect from the world and make room for peace. At ease, take a 
deep breath and feel your senses come to life with every step, every 
breath, as you leave the daily humdrum behind. Cleanse your mind, 
body, heart and soul. Make a connection that goes beyond words - 
with nature and yourself. 
Living in green open spaces boosts the overall quality of life and 
leads to a greater sense of connectivity, a healthier body and a 
fresher mind. 
Experience the joy of living amidst 26 million square feet of lush 
greenery and sweeping parklands every day, at home in District One. 

DISCOVER THE 
NATURAL WAY OF LIFE

اكتشف العيش يف 
ربوع الطبيعة

ــا  ــذ نفســا عميق ــح لنفســك مســاحة للســام. خ ــة وأت ــد عــن صخــب المدين ابتع
اتــرك  نفــس.  وكل  خطــوة  كل  مــع  بالحيــاة  تنبــض  وهــي  بحواســك  واشــعر 
مشــاغلك وراءك للحظــة وأرح ذهنــك وجســمك وقلبــك لترتبــط مــع الطبيعــة 

ومــع نفســك بمــا يتجــاوز الكلمــات.

وســيعزز العيــش وســط المســاحات المفتوحــة الخضــراء مــن جــودة الحيــاة، 
الصحــة  ســتمنحك  التــي  بالطبيعــة،  باالرتبــاط  أكبــر  شــعور  إلــى  وســيؤدي 

العقليــة. و  البدنيــة 

جــرب فرحــة العيــش وســط 26 مليــون قــدم مربــع مــن المســاحات الخضــراء 
يــوم، فــي منزلــك بدســتركت ون.  الواســعة كل  المورقــة والمتنزهــات 
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BE PART OF A HEALTHY 
LIFESTYLE

كن جزءا من منط حياة صحي



The surest way to discover and reconnect with your inner self is to 
surround yourself with nature. At District One, that’s every day.
With over eight kilometres of picturesque cycling and running tracks 
sheltered by tree-lined avenues looping seamlessly around the 
community, staying healthy comes naturally at District One.
Whether it’s a morning run, an evening jog or a quiet midnight stroll, 
you’ll always find yourself amidst the perfect ambience where keeping 
fit becomes an effortless way of life.
Professionally designed to incorporate specialist low-impact surfaces 
and state-of-the-art solar lighting, these purpose-built, expansive 
eco-friendly tracks bring you close to nature whenever you please.

 حميط آمن 
لنمط حياة صحي

أفضــل طريقــة إلعــادة اكتشــاف ذاتــك هــي عبــر إحاطــة نفســك بالطبيعــة. فــي 
ــوم. ــام بذلــك كل ي دســتركت ون، يمكنــك القي

ــرات  ــة كيلومت ــر مــن ثماني ــى طــول أكث ــد مســار الجــري وركــوب الدراجــات عل يمت
مظللــة باألشــجار المورقــة، ليلتــف بساســة حــول مشــروع دســتركت ون.

ســواء أردت ممارســة الركــض فــي الصبــاح الباكــر، أو الهرولــة فــي المســاء، أو 
ــل، ســتجد نفســك دائمــا وســط  ــة فــي منتصــف اللي ــام بنزهــة هادئ ــى القي حت
صحــي  حيــاة  نمــط  علــى  المحافظــة  علــى  ستشــجعك  مــا  الغنــاء،  الطبيعــة 

والمحافظــة علــى لياقتــك.

تــم تجهيــز المســار بأرضيــات خاصــة لهــذا النــوع مــن الرياضــات وذلــك بهــدف 
تقديــم تجربــة رياضيــة رائعــة، كمــا ســتضمن التكنولوجيــا المتطــورة لألضــواء 

الشمســية الحفــاظ علــى بيئــة مائمــة وخاليــة مــن التلــوث

GIVING YOU THE 
FREEDOM TO EXERCISE 
IN SAFE SURROUNDINGS
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SURRENDER TO NATURE
اجعل من الطبيعة منزلك



Wash away the daily grind with a quick swim, indulge in long walks 
along 14 kilometres of pristine shoreline amidst lush landscape, 
unwind and relax with meditation and yoga on the beach or feel the 
rush of excitement as you go paddle boarding and kayaking in the 
Crystal Lagoon.
Promising an unprecedented level of enjoyment and serenity, District 
One is set to redefine upscale community living with the Crystal 
Lagoon, a stunning one-of-a-kind feature covering an impressive 
seven kilometres, that offers an idyllic beachfront retreat, at the very 
centre of Dubai.
Enjoy privileged access to the Crystal Lagoon and turn staying active 
into a daily adventure with a host of non-motorised aquatic leisure 
activities, just steps away from home.

ALWAYS PURE.
ALWAYS CLEAR.
ALWAYS INVITING.

 نقية دائمًا.
 صافية حقًا.

للرتحيب بكم.
الصافيــة  الميــاه  فــي  االنغمــاس  عبــر  اليوميــة  متاعبــك  جميــع  مــن  تخلــص 
للبحيــرات الكريســتالية، واســتمتع بالمشــي لمســافات طويلــة علــى 14 كيلومتــر 
مــن الشــواطئ البكــر المحاطــة بالمناظــر الخابــة المثاليــة لاســترخاء والتأمــل 
االســتمتاع  المغامــرات  لعشــاق  ويمكــن  الشــاطئ،  علــى  اليوغــا  وممارســة 

بممارســة رياضــة التجديــف وغيرهــا مــن األنشــطة المائيــة غيــر اآلليــة.

ومــع هــذه الميــزة الفريــدة مــن نوعهــا، تعيــد دســتركت ون تعريــف المعيشــة 
المجتمعيــة الراقيــة، وتوفــر البحيــرات الكريســتالية التــي تغطــي ســبعة كيلومترات 

مــاذا شــاطئيا فــي قلــب دبــي.

يمكنــك االســتمتاع بإمكانيــة الوصــول إلــى البحيــرات الكريســتالية الواقعــة علــى 
بعــد خطــوات مــن منزلــك، وجعلهــا مغامــرة يوميــة مــع مجموعــة مــن األنشــطة 

الترفيهيــة المائيــة غيــر اآلليــة.
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�5Sqf

OF BESPOKE LIVING

مليون

قدم مربع من املعيشة الراقية
MILLION

�6Sqf

OF GREENERY

مليون

قدم مربع من املساحات اخلضراء
MILLION

OF CYCLING AND 
RUNNING TRACKS

KM
 كيلومرتات من مسارات 
املشي وركوب الدراجات

OF SHORELINE
كيلومرتات من الشواطئ

KM

OF CRYSTAL LAGOON

7KM
كيلومرتات من

البحريات الكريستالية
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FIND A HOME THAT’S A 
REFLECTION OF YOU 

 اجعل من منزلك
 امتدادا ً لشخصيتك



Enjoy the space to cherish the finer things in life whilst still having the 
excitement of the city right at your doorstep.
Blending smart functionality with chic aesthetics, District One 
homes come in three distinct Contemporary, Modern Arabic and 
Mediterranean styles that promise an unrivalled lifestyle of refined 
elegance while reflecting your individual taste. 
From grand mansions and exquisite villas to contemporary cutting-
edge waterfront apartments, immerse yourself in the perfect 
ambience of exclusivity, affluence and serenity in homes that truly 
redefine what exceptional can be.

DISTRICT ONE HOMES 

منازل دسرتكت ون
اجعــل مــن منزلــك مســاحة لاســتمتاع بــأدق تفاصيــل الحيــاة، فــي حيــن ال تــزال 

كامــل إثــارة المدينــة عنــد عتبــة منزلــك. 

الميديترانيــان والمعاصــرة  أنمــاط هــي  تأتــي منــازل دســتركت ون فــي ثاثــة 
والعربيــة العصريــة، التــي تمــزج بيــن الوظائــف الذكيــة وجماليــات التصميــم 

لتقــدم نمــط حيــاة ال مثيــل لــه مــن الرفاهيــة تعكــس أســلوبك الخــاص. 

ــة  ــى الواجه ــة والمتطــورة عل ــى الشــقق الحديث ــة إل ــل الرائع مــن المانشــنز والفل
البحريــة، يمكنــك إحاطــة نفســك بأجــواء مثاليــة مــن التفــرد والســكينة فــي منــازل 

تعيــد حقــا تعريــف الســكن االســتثنائي.
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WAKE UP TO EVERY DAY 
SPLENDOUR

استيقظ على روعة كل يوم 



Watch the sun rise over the glistening Crystal Lagoon as you enjoy 
your morning cup of coffee, head down for a quick swim or a quiet 
morning jog along the boardwalk as the world slowly rouses awake. 
Drop off your little one at the neighbourhood nursery or take them to 
the play area a few steps from home. 
Indulge in bespoke waterfront living at the centre of the city in cutting-
edge homes where every day is a celebration of the exceptional. 

ICONIC RESIDENCES

مساكن أيقونية 
بقهــوة  ريثمــا تســتمتع  الكريســتالية  البحيــرات  فــوق  الشــمس  شــاهد طلــوع 
الصبــاح، وتمتــع بممارســة الســباحة أو الهرولــة علــى طــول الممشــى إلــى حيــن 
ــى منطقــة اللعــب  ــة الحــي أو إل ــى حضان ــم ببــطء. خــذ طفلــك إل اســتيقاظ العال

ــزل.  ــة مــن المن ــى بعــد خطــوات قليل عل

يمكنــك اآلن االســتمتاع بنمــط المعيشــة علــى الواجهــة البحريــة وأنــت فــي وســط 
المدينــة، حيــث كل يــوم هنــا هــو احتفاليــة بالحيــاة االســتثنائية. 
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Choose your ideal home from one, two and three bedroom 
apartments situated in low and mid-rise towers in the gated 
community of District One Residences. 
Spanning four to sixteen storeys from the ground up, these spacious 
homes have just what you’re looking for - whether it’s views that 
take your breath away or the cosy comfort of a home shrouded in 
lush greenery.

CHOICE OF LIVING

 خيارات متعددة 
حلياة هانئة

الثــاث  أو  الغرفتيــن  أو  الواحــدة  الغرفــة  وحــدات  مــن  المثالــي  منزلــك  اختــر 
غــرف، ضمــن أبــراج منخفضــة ومتوســطة االرتفــاع فــي مجتمعــات مســورة مــن 

ريزيدنســز.  دســتركت ون 

تقــع هــذه الشــقق الفســيحة فــي مبانــي مــن أربــع إلــى ســتة عشــر طابقــًا، وتقــدم 
إطــاالت خابــة علــى مناظــر طبيعيــة حابســة لألنفــاس.
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فخامة متميزة
أعلى مستويات االبتكار في مخططات التصاميم المفتوحة. 

ادخــل عالمــًا مــن البســاطة الراقيــة مــع منــازل تمــزج بيــن التصاميــم الداخليــة 
األنيقــة والوظائــف الحديثــة، وتمتــاز بالمســاحات الواســعة والخطــوط المدروســة.

تتمتــع هــذه المنــازل المعاصــرة بتدفــق الضــوء الطبيعــي عبــر النوافــذ الكبيــرة 
الممتــدة مــن الســقف إلــى األرضيــة، لتوفــر إطــاالت بانوراميــة خابــة علــى 
يعــزز  ممــا  المجــاورة،  المورقــة  الخضــراء  الممــرات  أو  الكريســتالية  البحيــرات 

الرحبــة. بالمســاحة  الشــعور 

العالمــي  المســتوى  ذات  العديــدة  المرافــق  بتجربــة  االســتمتاع  يمكنــك  كمــا 
الواقعــة علــى بعــد دقائــق فقــط مــن عتبــة منزلــك، لتجــد باســتمرار فرصــًا خــوض 

ــارب ال تنســى فــي دســتركت ون ريزيدنســز. تج

Experience open plan living at its innovative best.
Enter a world of aesthetic minimalism in homes that are a delightful 
blend of elegant interiors and modern functionality entwined with 
calm sweeping spaces and understated lines.
Bathed in natural light streaming through ceiling to floor windows, 
these contemporary homes offer stunning panoramic views of the 
glistening Crystal Lagoon or the neighbouring lush green corridors, 
enhancing the feeling of space.
From revelling in the joys of the everyday life at home to stepping 
outside to enjoy world-class family-friendly facilities just minutes from 
your doorstep – you’ll constantly find the mundane transforming into 
unforgettable at District One Residences.

ELEGANCE WITH A 
TOUCH OF DISTINCTION
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COMMUNITY  
AND PLAY PARKS

COMMUNITY HALL

1 | 2 | 3  
BEDROOM  

APARTMENTS

G+4 | G+6 | G+8   
G+12 | G+16

SUPERMARKET AND 
RETAIL STORES

SCHOOL AND 
NURSERY

HEALTH CENTRE BOARDWALK

 وحدات سكنية من 
1 | 2 | 3 غرف

 مباني من
 4 | 6 | 8 | 12 | 16 طابق

حدائق مجتمعية ومناطق 
للعب األطفال

سوبرماركت ومحات 
البيع بالتجزئة

مدرسة وحضانة مركز صحي ممشى الواجهة المائية قاعة مجتمعية



MEYDAN AND SOBHA 
WORKING AS ONE

Meydan Group and Sobha Group, two of the UAE’s leading master developers, have come 
together to form ‘Meydan Sobha LLC FZ’.

With its experience and expertise, Meydan Sobha is transforming 45 million square feet of 
freehold land into Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City - District One, a premier lifestyle 
community comprising of mansions, villas and apartments, surrounded by sweeping 

parklands, sublime shores and the Crystal Lagoon.

شراكة ميدان وشوبا
تعاونــت مجموعــة ميــدان مــع مجموعــة شــوبا فــي تنفيــذ مشــروع مشــترك بينهمــا، وهمــا اثنــان مــن أكبــر 

أســماء التطويــر العقــاري فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ــع مــن أراضــي  ــون قــدم مرب ــر مســاحة 45 ملي ــن خبراتهمــا لتطوي ــى الدمــج بي وتهــدف هــذه الشــراكة إل
التملــك الحــر وتحويلهــا إلــى وجهــة حصريــة للفلــل والمانشــنز الفخمــة المحاطــة بمســاحات شاســعة مــن 

الحدائــق الخضــراء والعديــد مــن البحيــرات الداخليــة وذلــك ضمــن مدينــة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم.
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800 111 111
D1RESIDENCES.COM

  ATDISTRICTONE

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City – District One
P.O. Box 128600, Dubai, United Arab Emirates

T: +971 4 403 0000

www.meydansobha.com

مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - دستركت ون
صندوق بريد 128600، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

هـ : 0000 403 4 971+



Disclaimer: The trademarks, images and copyright included in this literature may not be used without the express prior written consent of Meydan Sobha LLC FZ. All rights reserved. All reasonable 
care has been taken in the preparation of this literature and to the best of our knowledge, no relevant information has been omitted on purpose. However, Meydan Sobha LLC FZ and its management, 
employees, appointment sales and marketing agents disclaim all liability in the event that any information, design, area or matter in this literature differs from the sale and purchase agreement or the 
actual constructed development or part of the development. None of the information contained in this literature should be reviewed as an offer to sell or as a solicitation to purchaser any part of the 
development. Rather the information contained herein is provided to you as that you can learn and generally familiarise yourself with the development. We reserve our right to make improvements  

and/or changes to this literature and the information, design or areas contained at any time without notice or obligation.
 

All measurements, dimensions, coordinates and drawings given in the floor plan brochures are approximate and provided only for the purpose of marketing, illustration, information and general 
guidance as such drawings are not to scale. All the rooms, swimming pool, sizes, locations, orientations, dimensions, fixtures, fittings, finishes and specifications (including materials, placement, size of 
rooms, windows, doors, balcony, furniture, inbuilt wardrobe etc.) provided in the floor plans may vary as the same have been taken from concept designs prior to the actual development/construction 
and therefore their accuracy in relation to actual construction cannot be confirmed. Hence, we make no guarantee, warranty or representation as to the accuracy and completeness of the floor plan 
information as changes may be made during the development process, without notice. Always refer to the latest IFC design available in the sales office for the most accurate representation of all 

construction details.
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