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Come home to choice

يجسد مشروع “باملا” الواقع يف املرابع العربية معامل البيئة الطبيعية التي أنشئ فيها وُيكسبها مزيدًا من 
الفتنة والروعة واجلمال، لتجد نفسك يف معتزل هادئ وسط واحة غناء. جممع يشار إليه بالبنان ويشهد 

إقبااًل شديدًا، يتيح لك متعة العيش الرغيد يف منازل رائعة التصميم تعززها أرقى املرافق االجتماعية وسبل 
االستجمام والرتفيه يف املدينة.

يوفر نادي رزيدنس كلوب، وهو معلم قّل نظريه من معامل اجملمع، كافة وسائل الرفاهية واالستجمام للعقل 
واجلسم معًا، عرب مرافق متنوعة تضم صالة رياضية بالغة التطور للنساء والرجال ومسبحًا بتصاميم وأشكال 
هندسية ممّيزة حتيط به أكواخ بديعة الطراز. يضاف إىل ذلك مضمار مغطى للجري، وصالون جتميل فاخر 

ومنتجع صحي للعناية باليدين والقدمني. كما ميكنك أيضا اإلستمتاع بقضاء وقت يف ملعب اجلولف 
الفريد من نوعه و الذي يرتامى على مساحة 247 أكرًا، ونادي البولو واالسكواش، واحلدائق العامة واملالهي 

اخملصصة أللعاب األطفال، ومالعب التنس وكرة القدم، واحلدائق املنسقة بعناية بالغة، وأماكن حلفالت 
الشواء ومطعم يقدم أشهى املأكوالت.

خيارك األمثل

Palma in Arabian Ranches has embraced and nurtured its natural environment– the epitome of 
a lush resort getaway. An established and sought after community, enjoy beautifully designed 
homes with access to the finest leisure, entertainment and social facilities in the city. 

The Residents’ Club-a private and exclusive facet of the development panders to body and
mind with a state of the art gym for men and women, geometric pool encircled by quaint
cabanas, an indoor running track, chic beauty salon and mani-pedi spa. Or enjoy the
great outdoors with a signature 247-acre golf course, polo and equestrian club, community 
parks, dedicated children’s play areas, tennis court, football pitches, landscaped gardens, 
BBQ pits and a standalone gourmet restaurant.



يشكل “باملا”، وهو املشروع األحدث يف جممع املرابع العربية، فصاًل جديدًا من فصول احلياة الراقية التي 
يوفرها اجملمع.

تتوزع يف ثنايا املشروع، وضمن خمططه الشامل املرصع بحدائق غناء ، كوكبة من الفلل املتألقة بلمسات 
إسبانية بديعة. فمن الهندسة املعمارية اخلالدة إىل األلوان الدافئة والقناطر والقباب األنيقة، واألسقف 

املرصوفة ببالط الرتاكوتا واملزينة باألفاريز الكالسيكية، تتجلى معامل الفلل املكّونة من طابقني والغنية 
بتنوعها وتشكيالتها.

بادر الختيار ما يروق لك من الفلل التي تضم ثالث إىل خمس غرف نوم ذات االستخدامات املتعددة لتلبي 
احتياجات حياتك اخلاصة والعائلية.

ويجدر التنويه إىل أن جمموعة من أشهر املهندسني املعماريني ومصممي الديكورات الداخلية يف كاليفورنيا، 
املشهود لهم بروعة التصاميم، قاموا بوضع ملساتهم السحرية على تصميم املنازل لتضمن لك أسلوب حياة 

فريد يوفره “باملا” يف قلب الصحراء.

Arabian Ranches’ newest community, Palma, is the next chapter in Ranches living. 

Infused with lush resort landscaping, Palma is home to bright and spacious Spanish-influenced 
villas within the master-planned community. Timeless architecture, warm colours, elegant 
arches with terracotta roof tiles adorned with classic cornices define the richly varied two-tiered 
villas. Choose from three to five bedroom homes that offer generous accommodation, 
with multi-functional spaces to suit your individual lifestyle and family needs. 

Designed by Californian award-winning architects and interior design firms, your home at Palma 
truly encompasses an exclusive lifestyle steeped in the mystery and beauty of the desert.

استمتع برغد العيش يف “باملا”

Come home to Palma



PALMA

For more information on Arabian Ranches please visit

the Emaar Sales Centre at Emaar Square, Downtown Dubai, Building 3, Ground Floor
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