




فلل فاخرة وسط جنان من الخضرة والجمال

ســـــــــــار



الراحة والجمال متاحان لك وبأسعار في المتناول.

حي سكني معاصر وراٍق يضم 26 فيال 
مستوحاة من نمط الحياة وتضم أحدث 

وسائل الراحة.

وتوفر هذه المساحات المبنية بذكاء 
راحة غير مسبوقة في ضاحية سار، 

التي تعتبر واحدة من أرقى الضواحي 
الخالبة في البحرين نظرًا لما تتمتع به 

من صفاء وهدوء، فضاًل عن سهولة 
الوصول إليها ووقوعها بالقرب من 

العديد من مناطق التسوق والبنوك 
والمدارس والجامعات والعديد من 

ـارمناطق الجذب الهامة.
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إلى مدينة حمد شارع الشيخ خليفة بن سلمان
إلى المنامة
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26 فيال
7 أنواع فخمة

تصاميم عدة لالختيار من بينها
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وسائل راحة تؤمن نمط
عيش مثالي لك وألسرتك

وحدائق خاصة
وباحات أنيقة

أرضيات فريدة
تشطبيات واكسسوارات من الطراز العالمي
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وسائل راحة تؤمن نمط
عيش مثالي لك وألسرتك

خارطة الموقع
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تكشف سرايا الريم 3 النقاب عن تصاميم داخلية مصممة 
بشكل رائع مع مساحة واسعة تؤمن اسلوب حياة مريح. 

وتتيح تصاميم غرف النوم ومناطق المعيشة دخول كميات 
وافرة من الضوء الطبيعي والهواء النقي، بما يحول 

فيلتك لتصبح واحة خاصة بك، ال سيما وأن مساحات غرف 
المعيشة الوافرة لن تكون كافية بالنسبة لك فحسب، بل 

وألجيالك القادمة كذلك.

8

امتلك مسكنك وعش في 
واحة من الهدوء والراحة
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مساحة األرض: 209.00 أمتار مربعة
المساحة المبنية: 277.15 متر مربع

الطابق األرضي

موقف لسيارتين  •
حديقة خاصة  •

غرفة معيشة فسيحة ومنطقة  •
لتناول الطعام  

غرفة نوم للضيوف مرفق بها  •
حمام خاص  

مطبخ  •
غرفة للخادمة  •

السطح العلوي الطابق األول

غرفة النوم الرئيسية  •
)مزودة بحمام خاص(  

غرفتا نوم  •
حمام مشترك  •

غرفة معيشة للعائلة  •
شرفة واسعة  •

شرفة كبيرة  •
غرفة للغسيل والكي  •

مخزن  •
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تصميم أنيق ومتميز  A طراز
تضم الفلل طراز A أربع غرف نوم بما في ذلك غرفة للضيوف بالطابق 

األرضي. وتتميز الغرف بالمساحات الفسيحة بشكل رائع، وتم تجهيزها 
باستخدام اكسسوارات عالمية المستوى، فيما تضفي الحديقة الخضراء 

المورقة الواسعة على منزلك.
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موقف فسيح للسيارات، وأربع غرف نوم، وغرفة واسعة للمعيشة 
وتناول الطعام تم تصميمها بشكل رائع، فيما تضم حديقتين 
على كال الجانبين. وتضفي الشرفة الكبيرة الكائنة في السطح 

العلوي على الفيالت طراز B1 مزيدًا من الراحة والمواءمة.

الراحة في أبهى صورها  B1 طراز



مساحة األرض: 197.00 مترًا مربعًا
المساحة المبنية: 244.00 مترًا مربعًا

السطح العلوي الطابق األول

الطابق األرضي

موقف لسيارتين  •
غرفة فسيحة للمعيشة وتناول  •

الطعام  
غرفة نوم للضيوف  •

)مزودة بحمام خاص(  
حديقة خاصة  •
شرفة خاصة  •

مطبخ داخلي وآخر خارجي  •
حمام للضيوف  •

غرفة نوم رئيسية  •
)مزودة بحمام خاص(  

غرفتا نوم  •
حمام مشترك  •
غرفة معيشة  •

شرفة  •

شرفة كبيرة  •
غرفة للغسيل والكي  •

مخرن  •
غرفة للخادمة مزودة بحمام  •
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مساحة األرض: 197.00 مترًا مربعًا
المساحة المبنية: 244.00 مترًا مربعًا

الطابق األرضي

السطح العلوي الطابق األول

شرفة كبيرة  •
غرفة للغسيل والكي  •

مخرن  •
غرفة للخادمة مزودة بحمام  •

موقف لسيارتين  •
غرفة فسيحة للمعيشة وتناول  •

  الطعام
غرفة نوم للضيوف  •

)مزودة بحمام خاص(  
حديقة خاصة  •
شرفة خاصة  •

مطبخ داخلي وآخر خارجي  •
حمام للضيوف  •

غرفة نوم رئيسية  •
)مزودة بحمام خاص(  

غرفتا نوم  •
حمام مشترك  •
غرفة معيشة  •

شرفة  •
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حديقة بالطابق األرضي تضفي مزيدًا من السحر الطبيعي على المكان. 
شرفة بالطابق األول وبالسطح العلوي للجلوس وقضاء أوقات رائعة. غرف نوم 

فسيحة ومنطقة معيشة وطعام جيدة التخطيط. فيالت النوع B2 ليست 
سوى إعادة تعريف لمفهوم الترف.

إعادة تعريف مفهوم الفخامة  B2 طراز
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التصميم الداخلي الفسيح يقف جنبًا الى جنب مع الجودة 
العالية ألرقى العناصر المعمارية واإلكسسوارات العالمية 

المستوى، فيما تساهم الجودة العالية في الكمال النهائي 
للتصميم، الذي يعتبر غاية في الجمال بحد ذاته. أما االهتمام 

بالتفاصيل الدقيقة فيزيد من المساحات الداخلية ما يوفر 
لقاطنيها عيشًا مريحًا وخاليًا من المتاعب.

اختبر الجودة العالية
والكمال المترف
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تتميز هذه الفيالت بالمساحات الرحبة، إذ صممت الفيالت طراز 
C1 خصيصًا لتلبية متطلبات الراحة التامة، وهي تضم موقف 
لسـيارتين وحديقتين مـورقتين، أما غرف النـوم فهي فسيحة 

بشكل مريح للغاية، باإلضافة الى شرفة وبلكونة.

راحة غير مسبوقة  C1 طراز



مساحة األرض: 184.00 مترًا مربعًا
المساحة المبنية: 180.00 مترًا مربعًا

السطح العلوي الطابق األول

الطابق األرضي

شرفة كبيرة  •
غرفة للغسيل والكي  •

مخزن  •
غرفة للخادمة مزودة بحمام  •

موقف لسيارتين  •
غرفة معيشة وتناول الطعام   •

فسيحة
حديقة خاصة  •
شرفة خاصة  •

مطبخ داخلي وآخر داخلي  •
حمام للضيوف  •

مخزن  •

غرفة نوم رئيسية  •
)مزودة بحمام خاص(  

غرفتا نوم  •
حمام مشترك  •

منطقة معيشة للعائلة  •
شرفة  •
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مساحة األرض: 184.00 مترًا مربعًا
المساحة المبنية: 180.00 مترًا مربعًا

الطابق األرضي

السطح العلوي الطابق األول

موقف لسيارتين  •
غرفة للمعيشة وتناول الطعام  •

حديقة خاصة  •
شرفة خاصة  •

مطبخ داخلي وآخر داخلي  •
حمام للضيوف  •

مخزن  •

شرفة كبيرة  •
غرفة للغسيل والكي  •

مخزن  •
غرفة للخادمة مزودة بحمام  •

غرفة نوم رئيسية  •
)مزودة بحمام خاص(  

غرفتا نوم  •
حمام مشترك  •

منطقة معيشة للعائلة  •
شرفة  •

20



21

كل شيء ينتمي إلى حيث ينبغي أن يكون. صممت فيالت طراز 
C2 مع االهتمام الدقيق بكل التفاصيل، إذ تمزج الغرف والحدائق 

والتراس والشرفة التخطيط الشامل لضمان حياة مريحة لك وألفراد 
عائلتك.

تصميم ذكي  C2 طراز
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حديقة مورقة مترامية األطراف تقع على جوانب الفيالت طراز D تجعل من 
تصاميمها متميزة وفريدة من نوعها. وتحيط غرفة المعيشة وتناول 

الطعام حديقة تكسبها اطاللة رائعة ومتميزة، أما الغرف فتتميز برحابتها 
وبتزويدها بأحدث التجهيزات واإلكسسوارات.

أناقة مفرطة  D طراز
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مساحة األرض: 200.00 متر مربع
المساحة المبنية: 226.70 متر مربع

السطح العلوي الطابق األول

الطابق األرضي

موقف لسيارتين  •
غرفة معيشة فسيحة وتناول   •

الطعام
حديقة خاصة  •

تراس خاص  •
مطبخ  •

حمام للضيوف  •
مخزن  •

تراس كبير  •
غرفة للغسيل والكي  •

مخزن  •
غرفة للخادمة مزودة بحمام   •

خاص

غرفة نوم رئيسية  •
)مزودة بحمام خاص(  

غرفتا نوم  •
)مزودتان بحمامين خاصين(  

غرفة معيشة  •
بلكونة  •



مساحة األرض: 199.00 مترًا مربعًا
المساحة المبنية: 235.75 متر مربع

الطابق األرضي

السطح العلوي الطابق األول

موقف لسيارتين  •
غرفة للمعيشة وتناول الطعام  •

غرفة نوم للضيوف )مزودة بحمام   •
خاص ولها منفذ للحديقة الخلفية(

حديقة خاصة )أمامية وخلفية(  •
مطبخ  •

حمام للضيوف  •

غرفة نوم رئيسية  •
)مزودة بحمام خاص(  

غرفتا نوم  •
)مزودتا بحمامين خاصين(  
غرفة معيشة للعائلة )مع   •

شرفة(

تراس كبير  •
غرفة للغسيل والكي  •

مخزن  •
غرفة للخادمة مزودة بحمام   •

خاص
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استمتع بعيشة مريحة مع المساحة الواسعة والتصميم العصري الرائع. ثالثة 
حدائق خاصة، موقف لسيارتين، ومناطق معيشة وتناول الطعام أكبر، وغرف 

نوم مزودة بخزانات مدمجة للمالبس، وشرفات كبيرة للجلوس واالسترخاء.
الفيالت طراز E مسكنك الخاص الذي يعبق باألناقة والجمال المترفين.

أناقة تم اكتشافها من جديد  E طراز
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مطور من قبل: 

ص. ب: 15321، برج النخيل
ضاحية السيف، مملكة البحرين

هاتف: 825181 17 973+
فاكس: 825798 17 973+

   www.alsarayabahrain.bh    /alsarayabh

/alsarayaproperties
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