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أهم المميزات:
• 4 غرف نوم

• توافر خدمات األمن والحراسة
• أرضيات من السيراميك والباركيه

• تركيبات كهربائية فخمة

• باحات رائعة
• يقع المشروع بالقرب من مجمع سار، ومجمع 
النخيل، واسواق ماكرومارت، ومدرسة سانت 
كريستوفر، والعديد من الصيدليات وصاالت 

الجمنازيوم والمطاعم والمقاهي وفروع البنوك

120,000 دينار بحريني120,000 دينار بحرينيفلل فخمة بأسعار تبدأ منفلل فخمة بأسعار تبدأ من
عالم من الهدوء والفخامةعالم من الهدوء والفخامة

امتلك قطعة من الفردوس في ضاحية سار الراقيةامتلك قطعة من الفردوس في ضاحية سار الراقية

الفريدة2... نمط حياة مريحة 
وفريدة من نوعها، في واحدة 

من أفخم ضواحى سار بمملكة 
البحرين.

خارطة الموقع

مشروع عقاري مطور من قبل: 

ص. ب: 15321، العدلية
مملكة البحرين
هاتف: 825181 17 
فاكس: 825798 17 973+
النقال: 271024 39 973+ 973+
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إلى مدينة حمد شارع الشيخ خليفة بن سلمان

إلى المنامة

إلى سـار

الموقع العام

www.alsarayabahrain.bh

يرسي مشروع                                    معايير جديدة وحديثة 
المشروع  صمم  إذ  والمعاصرة،  الحداثة  من  أجواء  في  للعيش 
والهدوء،  باألمان  حافلة  وحياة  مالذًا  لقاطنيه  ليوفر  خصيصًا 
ليوفر  الراحة،  مع 26 فيال في مجتمع مسور مزود بكل وسائل 

لقاطنيه تجربة عيش ال مثيل لها لطالما حلمت بها.

الفريدة2... نمط حياة مريحة وفريدة من نوعها، في واحدة من 
أفخم ضواحى سار بمملكة البحرين.



حديقة فسيحةحديقة فسيحةمسكن مريح بـ 4 غرف نوم منزل نموذج 1
246م2
مساحة البناء

منزل نموذج 2
213م2

مساحة البناء

مسكن مريح بـ 4 غرف نوم26 فيال سكنية في واحدة من أرقى المواقع في المملكة26 فيال سكنية في واحدة من أرقى المواقع في المملكة

الطابق األول:الطابق األرضي:
الطابق العلوي:

•  غرفة معيشة  •  غرفة الطعام
•  مطبخ  •  حمام للضيوف

•  درج  •  موقف لسيارتين  •  حديقة خاصة
•  مطبخ خارجي  •  غرفة نوم للضيوف

•  غرفة معيشة  •  غرفة نوم رئيسية
•  2 غرف نوم  •  خزائن مالبس مدمجة  

•  2 حمام

•  تراس  •  غرفة الغسيل
•  غرفة الخادمة وحمام

•  غرفة معيشة  •  غرفة الطعام  
•  مطبخ  •  حمام للضيوف

•  درج  •  موقف لسيارتين  •  حديقة خاصة
•  مطبخ خارجي  •  غرفة نوم للضيوف

الطابق األول:الطابق األرضي:

الطابق العلوي:

•  غرفة معيشة  •  غرفة نوم رئيسية
•  2 غرف نوم  •  خزائن مالبس مدمجة  

•  2 حمام

•  تراس  •  غرفة الغسيل
•  غرفة الخادمة وحمام


