Eagle Hills
Eagle Hills is an Abu Dhabi-based private real estate
investment and development company, focused on
creating new city hubs and flagship destinations in
emerging markets. These master-planned projects
draw on the latest technologies to build integrated
lifestyle communities that energize and diversify the
local economy and create jobs.

إيجل هيلز
إيجــل هيلــز هــي شــركة خاصــة لالســتثمار والتطويــر
 حيــث،العقــاري تتخــذ مــن أبــو ظبــي مقـرًا رئيســيًا لهــا
تركــز جهودهــا علــى إنشــاء مراكز حضريــة جديدة في
 وتوظــف الشــركة أحــدث.األســواق العالميــة الناشــئة
التقنيــات واالبتــكارات الذكيــة لتشــييد مجتمعــات
راقيــة ومتكاملــة تعزز مــن التنوع االقتصــادي المحلي
.وتخلــق العديــد مــن فــرص العمــل
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Masterplan
Projects

Eagle Hills
Global Presence
MOROCCO

المغرب

La Marina Morocco
Rabat Square

ﻻﻣﺎرﻳﻨﺎ
الرباط سكوير

الحضور العالمي
إليجل هيلز
صر بيا

SERBIA
Belgrade Waterfront

بلغراد واترفرونت

األردن

JORDAN

Marsa Zayed
مرسى زايد
The St. Regis Amman عمان
ّ سانت ريجس
Saraya Aqaba
سرايا العقبة
W Amman
عمان
ّ W فندق

BAHRAIN
Marassi Al Bahrain

ا لبحر ين
ﻣﺮاﺳﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

UAE

اإلمــارات العربية
ا لمتحد ة

The Address Fujairah
Resort + Spa
Fujairah Beach
Kalba Waterfront
Maryam Island

العنوان الفجيرة
منتجع وسبا
شاطىء الفجيرة
واجهة كلباء
جزيرة مريم

Introducing
Maryam Island

نبذة عن دولة اإلمارات
العربية المتحدة
ُتعـ ُّـد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اليــوم مــن بيــن أســرع
الــدول
نمــوا فــي مجــال األعمــال والترفيــه ،وتوجــد فيهــا
ًّ
خيــارات تســوق فريــدة ،فضالً عن قائمــة طويلة من المطاعم
الفاخــرة والفعاليــات المتنوعــة التــي تســتقطب اهتمــام
العالــم ،كمــا حظيــت بشــهرة واســعة لمــا تعكســه مــن
قيــم الضيافــة العربيــة األصيلــة والســمات الثقافيــة الخاصــة.

About the
United Arab Emirates
Today, the UAE is one of the fastest-growing countries for
business and leisure. Unrivalled retail options, excellent
restaurants, attention-grabbing events, renowned
hospitality and a unique culture make the UAE a truly worldclass destination.

نبذة عن إمارة الشارقة
إمــارة الشــارقة هــي العاصمــة الثقافيــة لدولــة اإلمــارات
ـع فــي مزيـ ٍ
ـج متناغــم بيــن التقاليــد
العربيــة المتحــدة ،وتجمـ ُ
والثقافــة مــن جهــة ،والتطــور الصناعــي مــن جهــة أخــرى.
وتقــع الشــارقة علــى طــول ســاحل الخليــج العربــي ،وتضــم
عــد ًدا مــن المتاحــف المتنوعــة التــي أنشــئت للحفــاظ علــى
اآلثــار والتاريــخ والتــراث ،كمــا تشــكل وجهــة رائعــة للعطــات
بفضــل مــا توفــره مــن مناظــر طبيعيــة خالبــة ،وتمتــاز
مســاجدها بطابــع معمــاري مميــز ،وتنتشــر فيهــا العديــد
مــن المتنزهــات العامــة والمناطــق الترفيهيــة.

About Sharjah
Sharjah is the cultural capital of the UAE. The city represents
a blend of tradition, culture and industrial development.
Located along the coast of the Arabian Gulf, Sharjah is
home to several museums that span a spectrum of areas
ranging from archaeology and natural history, to science,
arts and heritage. It is a traveller’s dream, with a marvellous
landscape dotted with elegant architectural mosques,
well-manicured public parks and recreational areas.

نبذة عن المشروع
ً
إضافــة جديــد ًة ومميــزة إلــى البيئــة
تعــد جزيــرة مريــم
الســياحية التــي تشــهد تطــورًا متناميــً فــي إمــارة الشــارقة،
وتشــكل الوجهــة األولــى لمشــاريع الواجهــات البحريــة فــي
اإلمــارة .وتمتــاز الجزيــرة بتصماميــم عصريــة تدمــج بتجانــس
رائــع بيــن ســمات اإلمــارة التاريخيــة والمعاصــرة ،وتضــم
شـ ً
ـققا ســكنية ومتاجــر متنوعــة ،وفندقــً مــن فئــة خمــس
نجــوم ،وآخــر مــن فئــة أربــع نجــوم ،إضافة إلــى الفلــل الفاخرة
والمطاعــم والمقاهــي المطلــة علــى الواجهــة البحريــة،
فضــاً عــن الســوق والمرافــق الترفيهيــة المتنوعــة؛ مثــل
الســبا ،ونــادي اللياقــة البدنيــة ،وحمــام الســباحة ،ومنطقــة
ألعــاب األطفــال.

About the
Master Development
Maryam Island is the latest addition to Sharjah’s burgeoning
tourism sector. It is the first waterfront development
destination of its kind in the Emirate. Nestled in the heart
of Sharjah, Maryam Island offers residential apartments
and retail outlets, five- and four-star hotels, luxury villas
and waterfront food and beverage outlets, as well as a
Souq and various facilities such as a spa, a fitness club, a
swimming pool and a children’s play area.

Site Location
Maryam Island is located in downtown
Sharjah overlooking the Arabian Sea. It
is a premier waterfront plot providing
easy access to the whole Emirate of
Sharjah as well as the neighbouring
Emirates.

مطار دبي الدولي
 أقل من-

Less than 10km
To
Dubai Airport

مركز إكسبو
 أقل من- الشارقة

مطار الشارقة
 أقل من- الدولي

Less than 5km Less than 20km Less than 15km
To Expo
To Sharjah
To
Centre Sharjah International Airport Sharjah University

موقع المشروع
تقــع جزيــرة مريــم فــي وســط مدينــة
الشــارقة وتطــل علــى ميــاه الخليــج
 وهــي عبــارة عــن مشــروع،العربــي
رئيســي علــى الواجهــة البحريــة يســهل
الوصــول منــه إلى مختلــف األماكن في
.إمــارة الشــارقة وإلــى اإلمــارات المجاورة

جامعة الشارقة
 أقل من-

ﻣﻄﺎر دﺑﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
Dubai Airport

Experience
True Luxury Living
Maryam Island boasts a spectacular site commanding
stunning views. It represents a microcosm of luxury and
adventurous activities within a world-class integrated
community. Combined with the utmost privacy, the
serene residential spaces offer visitors, tenants, owners
and guests the experience of a lifetime, with a relaxing
promenade and a wealth of upscale amenities.

تجربة حياة فاخرة
تمتــاز جزيــرة مريــم بموقــع اســتثنائي مطــل علــى مناظر
 وتشــكل تجربــة فريــدة للمعيشــة ضمــن مجتمــع،خالبــة
.فاخــر متكامــل الخدمــات تتنــوع فيــه األنشــطة والمرافــق
 ويقدم،ويوفــر المشــروع مســتويات عالية مــن الخصوصية
للمالكين والزوار والمســتأجرين مكانًا استثنائيًا يعكس
.أعلــى معاييــر األناقــة والفخامة مع تصميــم معماري بديع

Latest Hospitality Addition
Maryam Island is a luxurious property that offers the best
in hospitality. Set to take the tourism industry of Sharjah by
storm, it promises to be the ultimate leisure and lifestyle
destination with a range of alluring amenities and unique
gastronomical offerings.

ٌ
إضافة سياحية
جزيــرة مريــم هــي مشــروع فاخــر يقــدم أفضــل خيــارات
 وتطمــح إلــى أن تصبــح الوجهــة الترفيهيــة األرقــى،الضيافــة
.التــي تعــزز مــن قطــاع الســياحة فــي إمــارة الشــارقة

Your Exclusive
Hideaway in the Heart
of Natural Beauty
Beach access offers guests magical sunset views,
while a 900-meter promenade provides fabulous
entertainment, inviting amenities and exceptional
culinary options.

مالذ فريد في قلب
الجمال الطبيعي
تتيــح ســهولة الوصــول إلــى الشــاطئ للضيــوف
االســتمتاع بالمنظــر الســاحر لغــروب الشــمس ،ويوفر
الممشــى الممتــد لمســافة  900متــر للــزوار فرصــة
ترفيهيــة رائعــة ،إضافــة إلــى المرافــق الجذابــة وخيــارات
الطعــام االســتثنائية.

A Pleasure
For All Senses
Maryam Island brings together the leading
talent in the culinary industry to create
stimulating experiences that combine
the best of culture, taste and aesthetics.

مطاعم
ُ
فاخرة
تجمــع جزيــرة مريــم مجموعـ ً
ـة مــن الطهــاة
المحترفيــن الذيــن يقدمــون أفضــل إبداعــات
المطابــخ العالميــة مــن أطبــاق ومأكــوالت
تلبــي أذواق الجميــع مــن مختلــف األعمــار
والجنســيات.

سهولة الوصول
إلى الشاطئ
Beach access

منتجع وسبا
Resort and spa

فنادق فاخرة من فئة
 نجوم5  و4
Premium luxury
4* and 5* hotels

مشروع الواجهة البحرية الوحيد في
وسط الشارقة
The only waterfront property in Sharjah,
offering uninterrupted sea views

ٍ
ومقاه على الواجهة البحرية
مطاعم
ُ
Waterfront food & beverage outlets

مواقف سيارات
Parking space

متاجر
Retail

سوق
Souq

 ساعة24 خدمة صيانة على مدار
 ساعة24 خدمة أمن على مدار
24-hour maintenance service
24-hour security service

مشروع الواجهة البحرية الوحيد في
وسط الشارقة
The only waterfront property in Sharjah,
offering uninterrupted sea views

ٍ
ومقاه على الواجهة البحرية
مطاعم
ُ
Waterfront food & beverage outlets

 ساعة24 خدمة صيانة على مدار
 ساعة24 خدمة أمن على مدار
24-hour maintenance service
24-hour security service

يشــكل فنــدق قصــر الخــان إضافــة فاخــرة إلــى قطــاع الضيافــة
والمرافــق الســياحية باإلمــارة ،ويوفــر مزيجــً رائعــً يجمــع
بيــن الطبيعــة والمرافــق الحديثــة ،كمــا تجســد تصاميمــه
تناغمــً بيــن تاريــخ وســط مدينــة الشــارقة ورفاهيــة العيــش
علــى الواجهــة البحريــة الحديثــة .يضــم المشــروع  87وحــدة
فندقيــة ،عــاو ًة علــى األجنحــة التنفيذيــة ،مــع الســبا ونــادي
اللياقــة البدنيــة ،وحمــام ســباحة خارجــي ،ومرافــق مجهــزة
للمؤتمــرات ،ومواقــف للســيارات.

Palace Al Khan represents a splendid addition to Sharjah’s
elegant skyline and exciting hospitality and tourism
offerings. The hotel offers a spectacular blend of nature and
state-of-the-art facilities, integrating Sharjah’s downtown
history with modern waterfront living. Complete with a
spa, a fitness club, an outdoor swimming pool, conference
facilities and parking, Palace Al Khan is comprised of 87
keys in total, including executive suites.

وجهة شاطئية
في قلب المدينة
يقــع الفنــدق فــي قلــب مشــهد آســر مطالً علــى ميــاه الخليج
العربــي ،ويضــم مجموعــة مــن المرافــق التــي تعــزز مكانته
ً
كوجهــة مميــزة لقضــاء اإلجــازات ،كمــا يعكــس ســمات
الفخامــة التــي تمنــح الــزوار تجربــة إقامــة فندقيــة ال ُتضاهــى.
يقــدم قصــر الخــان أجــوا ًء فخمــة وأنشــطة فريــدة لضيوفــه،
مــن خــال مــا يوفــره لهــم مــن خدمــات فاخــرة .وتكتمــل
مواصفــات الفنــدق مــع وجــود الســبا ونــادي اللياقــة البدنيــة
ومرافــق المؤتمــرات ،ليضمــن لــكل مــن يرتــاده تجربــة زيــارة
ســتظل خالــدة فــي األذهــان.

Seafront Retreat in
the Heart of Downtown
Nestled in the heart of a stunning destination overlooking
the Arabian Sea, Palace Al Khan offers a range of facilities
to make every vacation a grand experience. Grandeur
and comfort are combined to create the experience of a
lifetime for the discerning visitor.
Palace Al Khan offers luxury and adventure to its guests at
every corner of their visit. An incomparable resort including
a spa, a fitness club and conference facilities, the hotel
boasts an unforgettable experience.

Discover
Idyllic Bliss
Palace Al Khan offers a unique journey
in hospitality thanks to its luxurious
characteristics. It holds the promises of
being the ultimate leisure and lifestyle
destination through its range of highly
sophisticated amenities and unparalleled
culinary adventures.

وجهة مثالية
يجسد فندق قصر الخان مفهومًا فريدًا في
،عالــم الضيافــة بفضــل مواصفاتــه الفاخــرة
وســيوفر لضيوفــه وجهــة ترفيهيــة مثاليــة
َ
فريــدا مــن خــال مجموعــة
ونمــط حيــاة
ً
مــن مرافــق الراحــة المتطــورة والخيــارات
.المتنوعــة للمأكــوالت والمشــروبات

Modern Elegance in
a Timeless City
Visitors to Palace Al Khan will experience the heritage
of the region by living in a truly historical setting in
an important pearling village in Sharjah’s history. The
village has a collection of restored buildings and ruins of
cultural significance from various historical eras, many
of which will be maintained, restored and reconstructed.

تخليد للتراث والتقاليد
ٌ
ســتتاح لــزوار فنــدق قصــر الخــان فرصــة التعــرف إلــى تــراث
المنطقــة مــن خــال العيــش فــي محيــط تاريخــي آســر
فــي قريــة اللؤلــؤ التــي تكتســب أهميــة بالغــة فــي تاريــخ
الشــارقة لمــا تضمــه مــن مبـ ٍ
ـان ُمصانــة ومعالــم ثقافيــة
تنتمــي إلــى مراحــل تاريخيــة متنوعــة ســيخضع العديــد
منهــا لعمليــات الترميــم وإعــادة البنــاء.

Discover the
Magic of Fine Dining
خيارات طعام
متنوعة طوال اليوم
All-day dining

فندق فاخر يضم  87وحدة فندقية
Premium luxury hotel with
87 rooms and suites

Palace Al Khan will offer a wide range of allday dining experiences made possible by the
leading talent in the culinary industry, with
outdoor seating overlooking amazing views.

ضيافة استثنائية
حمام سباحة
Swimming Pool

سبا ومركز صحي
Spa and wellness centre

يقــدم فنــدق قصــر الخــان رحلــة رائعــة فــي عالــم
الضيافــة الراقيــة ،إذ يوفــر طــوال اليــوم خيــارات
طعــام متنوعــة تبدعهــا أفضــل المواهــب فــي
عالــم الطهــي ،واالســتمتاع بتنــاول أشــهى
األطبــاق فــي الهــواء الطلــق مــع إطاللــة رائعــة.

