


لحياة استثنائية
 حيـث قلـب دبـي هـو

مكـان إقامتك
نفخر بتقديم وصل1 إليكم؛ مشروع التملك الحـر المميز الذي 

أطلقته مجموعـة وصل إلدارة األصول، ويقع في قلـب مدينة 
دبـي ليلبي تطلعات المقيمين لغٍد أفضـل. 

ويعد المشروع مزيًجا مثالًيا يجمع بين كافة مقومات المعيشة 
 العصرية، ويتمتع باألجـواء الهادئة بجانب حديقة زعبيل.

إن امتالكك وحـدة سكنية في وصل1 يعني االستمتاع بنمط 
حياة ال مثيل لـه.



لحياة هادئة قرب 
الحديقة

حيث تكون الطبيعة 
حديقة منزلك 

اإلقامة في وصل1 تعني العيش فـي أحضـان بيئة خضراء 
هادئة في قلب المدينة، على بعد خطوات من حديقة زعبيل، 

الوجهة المميزة لالسترخاء. ويتمتع المقيمـون في المشروع 
بفرصة االستمتاع بأجواء الحديقة الهادئة، ثم االنتقال بسهولة 

وفي دقائق معدودة إلى حيـاة المدينة.



لحياة سهلة 
حيث تكون قريًبا من كافة 

مناطق دبي
يعتبــر وصل1 بوابة تربطك بمناطــق دبي القديمة والجديدة في 
الوقــت ذاته، لتكون قريًبا من كافة أرجاء المدينة. ونظرًا لســهولة 

الوصول ســيرًا على األقدام إلــى محطة المترو وخطوط المواصالت، 
ســتكون قريًبا جًدا من أي وجهة. إن وصل1 يتيح لك الوصول 
مباشــرة إلى مختلف المواقع الرئيســية في المدينة، بما في ذلك:

مطار دبي الدولي  

شارع الشيخ زايد   

شارع الشيخ راشد   

شارع الشيخ خليفة بن زايد  

مركز دبي المالي العالمي   

منطقة المركز التجاري  

داون تاون دبي  

دبي مول  

ذا بييتش  

إن وجــود وصــل1 على مقربة من أهــم المواقع يتيح لك االنتقال إلى 
كافة أرجاء المدينة بســهولة تامة.



لحياة ملؤها التشويق
حيث قلب المدينة ينبض بكل 

تفاصيل الحياة
مشروع وصل1يوفر الكثير من عناصر الترفيه، إذ يمكنـك االستمتـاع 

بنزهـة في الساحة المركزية، لتجد هناك النافورة المائية الجميلـة، والكثير 
من األنشطـة التعليميـة التفاعليـة فـي أجواء ممتعـة، فضـاًل عن 

مجموعة واسعـة مـن الفعاليـات التي صممت إلسعادك والترويح عن 
نفسك بطريقـة مفيدة.



لحياة سعيدة
 حيث كل ما لذ وطاب

على مقربة منك
يستقبلك وصل1 بالترحاب لتعيش تجربة فريدة من نوعهـا، 

بفضل وجود خيـارات متنوعة من المطاعم والمقاهي التي 
تقدم لك الوجبات الخفيفة والسريعة في أجواٍء ممتعـة، 

إضافـًة إلى المطـاعم العالمية الراقية التي تشتهر بأطباقها 
المتميزة. وهنـاك أيًضا مطاعم متخصصة في تقديم 

المأكوالت الصحية اللذيذة، ليضمـن لـك وصل1 تجربة رائعة.



لحياة متكاملة
 حيث يجتمع العمل 

والترفيه في مكان واحد
الحياة المثالية تكمن في تحقيق التوازن الصحيح، بين نمط الحياة العصرية وبيئة 

العمل االستثنائية. وهذا ما يقدمه وصل1. 

يمتاز وصل1 بتصميم عالمي، تتوافر فيه مرافق الراحة الحديثة التي تضعه في 
صدارة الوجهات التي يفضلها السكان والشركات على حد سواء.

وإذا كنت ممن يحرصون على اللياقة البدنية، سيوفر لك المشروع نادًيا صحًيا معززًا 
بالمعدات الحديثة والمرافق الراقية: باختصار، وصل1 يضمن لك األفضل من كل 

شيء، في مكان واحد.



بارك غيت ريزيدنسيز





لحياة مميّزة
حيث يندمج نمط الحياة الراقية 

مع اإلطالالت الخالبة
 المرحلة األولى من وصل1 تشتمل على بارك غيت ريزيدنسيز،

 المكونة من أربعة أبراج سكنية فاخرة، تتميز بإطاللتها الفريدة على
حديقة زعبيل.

وتعكس جميع الشقق المكونة من غرفة وغرفتين وثالث غرف، 
باإلضافة إلى وحدات التاونهاوس والبنتهاوس، روعة التصميم الملهم 

والراحة الفريدة، لضمان أرقى مستويات الرفاهية لألفراد واألسر.





لحياة فاخرة
حيث يجتمع 
الفن والرقي 

في إطار مثـــالي 
ومتكامل

ستكون أبراج بارك غيت ريزيدنسيز في وصل1 مصدرًا دائًما لإلعجاب، لما 
تشتمل عليه من لمسات فخمة، بدًءا من التشطيبات الخشبية والمعدنية 

الراقية، وحتى أرضيات الرخام.

إن كل واحدة من الشقق المكونة من غرفة وغرفتين وثالث غرف، 
باإلضافة إلى وحدات التاونهاوس والبنتهاوس الفخمة، توفر لكم نمط 

حياة رائًعا يمزج بين اللمسات الداخلية الراقية من جهة، وبين المناظر 
الخالبة في حديقة زعبيل من جهة أخرى. وبفضل هذا التناغم النادر بين 

الفن والرقي، يصبح المشروع واحًدا من أبرز الوجهات المفضلة للعيش.





لحياة متميّزة
 حيث كل ما تحتاجه 

في متناول يديك
توفر لك بارك غيت ريزيدنسيز مجموعة من المرافق العالمية الراقية التي 

تضمن لك حياة استثنائية بكل المقاييس، من ضمنها:

مناطق معززة بالمناظر الطبيعية في منصة مشتركة تضم  
النافورة الراقصة

مساحات خضراء تغطي سطح المنصة مع وجود حمام   
سباحة وملعب لألطفال

ناٍد صحي عصري مع غرف تغيير المالبس للكبار وغرفة ألعاب للصغار   
محالت للتجزئة والعديد من المطاعم والمقاهي   

مواقف السيارات في السرداب وفي المنصة المشتركة للمقيمين    
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شـارع رأس الخور

جميرا 1

وسط مدينة دبي

مركز دبي المالي
العالمي

شـارع الشيـخ زايـد

الجافلية

محطة 
الجافلية

السطوة

مطار دبي الدولي

مركز دبي التجاري
العالمي

ديرة

بر جمان

الكرامة

المنخول

دبي مول

حديقة زعبيل

المرحلة 1 - بارك غيت ريزيدنسيز
)4 أبراج سكنية(

المرحلة 2 
برجان سكنيان متصالن مع 

بعضهما في األعلى

المرحلة 3
برجان سكنيان متصالن من خالل

منصتي “بوديوم” وساللم كبيرة بينهما

المرحلة 5
4 أبراج متعددة االستخدامات

المرحلة 4
فندق/ برج سكني و “سنترال بالزا”



نبذة عن وصل

تأسست مجموعة وصل إلدارة األصول في عام 2008 من قبل مؤسسة دبي العقارية، لتتولى اإلشراف 

على إدارة أصولها وتنمية محفظتها العقارية، وتعد اليوم واحدة من أكبر شركات إدارة وتطوير 

العقارات في دبي، مع وجود أكثر من 40 ألف وحدة تحت إدارتها، بما في ذلك العقارات السكنية 

والتجارية وقطع األراضي الصناعية، فضاًل عن الفنادق والشقق الفندقية.

www.wasl1.ae :لمعرفة المزيد عن مشروع وصل1 و بارك غيت ريزيدنسيز، يرجى زيارة

 800wasl )9275( لكافة االستفسارات والمعلومات األخرى، يرجى االتصال على الرقم 

sales@wasl1.ae :أو عبر البريد اإللكتروني


