


Welcome To Downtown Dubai
The most prestigious square kilometre in the world, Downtown Dubai is a powerhouse

 of iconic feats and architectural marvels. 

Downtown Dubai stands unrivalled on the world stage as the epitome of a 360-degree 

lifestyle of urban living with work, play, leisure and retail. Here lies the gateway to such 

icons as the truly majestic Burj Khalifa, The Dubai Mall–the globe’s largest shopping and 

entertainment destination, the highest performing The Dubai Fountain and At.mosphere, 

the world’s highest dining destination. 

This superb mega development boasts an unequalled hospitality portfolio including 

one of just two über chic Armani Hotels in the world, two 5-star The Address properties 

replete with exclusive serviced luxury homes, The Palace Downtown Dubai, a luxe 

lakeside retreat, Al Manzil, a contemporary business hotel and Vida Downtown Dubai, 

a boutique hotel adding a more affordable element to the hospitality mix. While the 

neighbouring commercial Emaar Square and Boulevard Plaza feature a suite of 

premium office space celebrated for its world-class amenities and infrastructure. 

Ever innovative, a futuristic 820-metre air-conditioned bridge link connects 

30,000 pedestrians a day to key areas within Downtown Dubai and the appended 

metro station. The revolutionary and dynamic ‘Centre of Now’, Downtown Dubai 

has propelled Dubai into a truly global metropolis.

أهلًا بكم في وسط مدينة دبي
تجسد منطقة وسط مدينة دبي، وهي أرقى وأفخم كيلومتر مربع في العالم، المرجع األشهر

ألروع الصروح واآليات العمرانية.

وتشتهر منطقة وسط مدينة دبي عالميًا ودون منازع بأنها مالذ ألرقى مستويات المعيشة في 
المدن التي تلبي كافة متطلبات العمل والمرح و الترفيه والمحالت التجارية. ففيها تلتقي الصروح 

الشهيرة، مثل برج خليفة المهيب بكل ما للكلمة من معنًى؛ و دبي مول، أكبر وجهة للتسوق 
و الترفيه في العالم؛  و نوافير دبي فاونتن االستعراضية التي عّز نظيرها في العالم من حيث 

مستوى ارتفاع ضخ المياه، ومطعم أتموسفير، أعلى مطعم من الطابق األرضي في العالم.

يضم هذا المجمع الفخم الكبير باقة ال تضاهى من مرافق الضيافة تتضمن فندق أرماني
فاره التصميم والفخامة، وهو أحد فندقي أرماني اللذين ال ثالث لهما في العالم،

إضافة إلى فنادق »العنوان« من فئة الخمس نجوم التي تتضمن شقق فندقية فخمة،  و فندق ذي 
باالس الفخم بجوار البحيرة، وفندق المنزل العصري لرجال األعمال وفندق فيدا  وسط مدينة دبي، 
وهو فندق متميز بخيارات أسعار أكثر تيسيرًا يضاف إلى باقة المرافق الفندقية المتوفرة. وبجوار 

هذه المنطقة يتربع إعمار سكوير التجاري وبوليفارد بالزا اللذان يضمان مجموعة متكاملة من 
المرافق المكتبية الفاخرة المعززة بأرقى وسائل الخدمة والبنى التحتية في العالم.

وبروح إبداعية فريدة، تم إقامة  ممر للمشاة فائق الروعة بطول 820 متر مكيف بالكامل توصل 
30,000 شخص من المشاة يوميًا إلى أهم األماكن في منطقة وسط مدينة دبي ومحطة المترو 

المحاذية لها. كما أن العبقرية الفريدة والنشاط الحيوي لهذه المنطقة المعروفة ب
»قلب العالم الحاضر« دفعها لتتبوأ مكانها فعاًل بين أرقى مراكز المدن العالمية.



The Address Residence Fountain Views III
Situated within the most prestigious square kilometre in the world, 

Emaar presents The Address Residence Fountain Views III. 

This elegant tower of exclusive serviced apartments rises high above The Address 

Fountain Views hotel and The Dubai Mall expansion wing. Boasting spectacular views 

over the mesmerising Burj Khalifa and The Dubai Fountain, find your home 

from among one, two, and three-bedroom tastefully furnished residences.  

Your apartment benefits from lavish five-star amenities provided by  

The Address Hotels + Resorts that comprises part of the tower.

Designed in a subtle alternation pattern with floor to ceiling windows, most luxury 

homes enjoy views of the majestic Burj Khalifa and graceful The Dubai Fountain. 

Sleek, graceful and timeless–The Address Residence Fountain Views III 

defines luxury living.

III العنوان رزيدنس فاونتن فيوز
III تقدم شركة إعمار برج العنوان رزيدنس فاونتن فيوز

في أرقى منطقة على مستوى العالم.

يرتفع هذا البرج البهي، الذي يضم مجموعة من الشقق الفندقية المزودة بأرقى الخدمات،
فوق فندق العنوان فاونتن فيوز وجناح التوسعة في مول دبي، ويتميز بإطالالته الخالبة

على برج خليفة المهيب و دبي فاونتن . ويمكنك إختيار ما تحب من المنازل ذات األثاث الفائق 
الجمال والخدمة التي ال تضاهى، بغرفة نوم واحدة أو اثنين أو ثالث أو أربع. وتتمتع هذه

الشقق بخدمات فندقية فارهة من فئة الخمس نجوم، تقدمها فنادق ومنتجعات العنوان
التي تشغل جزءًا من البرج.

منازل فخمة تتميز بتصميمها المتدرج بلطف ونوافذها الممتدة من األرضية إلى السقف،
فضاًل عن إطالالتها الفاتنة على برج خليفة المهيب و دبي فاونتن الرائعة. 

III وبتصميمه الذي ينبض فخامة وأناقة تتحدى الزمن، يعيد العنوان رزيدنس فاونتن فيوز
تعريف مفهوم الحياة الراقية.





Designer Living
Contemporary and chic, The Address Residence Fountain Views III anticipates 

and satisfies your every need be it fitness, relaxation and serenity 

or state of the art leisure offerings. 

Enjoy your exquisitely furnished home enhanced with every 5-star service you 

can imagine including 24-hour concierge, security and maintenance services.  

Luxury amenities include a state of the art health club, lap pool with cabanas,  

a dedicated children’s paddle pool and play zone, intricate gardens 

and even a gourmet restaurant and lounge. 

Sitting at the top of The Address Fountain Views hotel, a spectacular feature of 

The Address Residence Fountain Views III is the rooftop recreation deck. With its

 lush landscaping and tranquil water features the deck is the perfect vantage point

 to relax while looking out onto unprecedented views of the Burj Khalifa.

الحياة الراقية
ستجد أن العنوان رزيدنس فاونتن فيوز III بتصاميمه العصرية األنيقة على أتّم استعداد لتلبية 

كل ما يجول بخاطرك من احتياجات، سواء كانت اللياقة أو االسترخاء أو االستمتاع بالهدوء 
والسكينة أو خدمات الترفيه الفائقة.

فاستمتع بمنزلك المجهز بأجمل المفروشات والديكورات، وكل ما تتخيله من خدمات ومرافق من 
فئة الخمس نجوم، بما في ذلك خدمة الكونسيرج واألمن والصيانة على مدار الساعة.

تضم المرافق العصرية الفاخرة ناديًا صحيًا بأعلى المستويات، ومسبحًا طويل المسار مع 
شاليهات، ومنطقة ألعاب ومسبح لألطفال، وحدائق، ومطعمًا وردهة يقدمان أرقى وأشهى 

المأكوالت والمشروبات. 

،III ومن المالمح الفريدة والساحرة حقًا لمجمع العنوان رزيدنس فاونتن فيوز
المتربع على قمة فندق العنوان فاونتن فيوز، منصة االستجمام على السطح ذات األفنية
الغناء وجداول المياه الرقراقة، والتي تعد المكان األمثل للترويح عن نفسك واالسترخاء

مع االستمتاع بإطالالت ال مثيل لها على برج خليفة.



Stylish Refined Discerning Dramatic



Amenities
Luxury living assumes new depth and meaning at The Address Residence 

Fountain Views III. Creatively envisioned, beautifully classic and 

yet impeccably modern, come home to Downtown Dubai’s newest icon. 

Unparalleled views of Burj Khalifa + The Dubai Fountain  |  Situated above 

The Address Fountain Views hotel on Mohammed Bin Rashid Boulevard

Link bridge to The Dubai Mall  |  Walking distance to The Dubai Fountain + 

Souk Al Bahar  |  Beautifully appointed one, two + three bedroom furnished apartments

Business centre  |  Health club  |  Lap pool for adults + children’s paddling pool 

Spa  |  LCD TVs  |  Restaurant + lounge

المرافق
.III للحياة الراقية ُبعد أعمق ومعنى جديد في العنوان رزيدنس فاونتن فيوز

معلم هو األحدث في منطقة وسط مدينة دبي يجمع بين رؤية قّل نظيرها وجمال
كالسيكي عريق وحداثة ال تضاهى.

إطالالت ال مثيل لها على برج خليفة ودبي فاونتن  |  تقع في بوليفارد محمد بن راشد  |
يقع فوق فندق العنوان فاونتن فيوز على  بوليفارد محمد بن راشد  |  مسافة قريبة مشيًا على

األقدام إلى دبي فاونتن وسوق البحار  |  شقق مفروشة بغرفة نوم واحدة أو اثنين
أو ثالث أو أربع مجهزة بأجمل وأرقى التجهيزات  |  مركز أعمال  |  ناد صحي  |  مسبح طويل

المسار للكبار و مسبح لألطفال  |  سبا  |  أجهزة تلفزيون بشاشات إل سي دي
مطعم و ردهة



Urban Relax



Features and Services
Poised above The Address Fountain Views hotel and The Dubai Mall extension,  

The Address Residence Fountain Views III is the epitome of pure aesthetics  

and elegance. Insightfully designed and opulently yet tastefully furnished with  

unrivalled views of Burj Khalifa and The Dubai Fountain–this is luxury living  

like no other. 

24-hour security service  |  Parking levels + allocated parking  |  Health club access   

Private entrance  |  24-hour concierge service  |  Housekeeping + laundry service  

available upon request  |  Gourmet room service + catering, available upon request

المزايا والخدمات
يعد مجمع العنوان رزيدنس فاونتن فيوز III، المتربع على قمة فندق العنوان فاونتن فيوز

وجناح التوسعة في دبي مول، مثاالً على الجمال واألناقة في أبهى صورهم. تصميم
عبقري تعززه مفروشات وتجهيزات تجمع بين الغنى الوافر والجمال الساحر مع إطالالت

عّز نظيرها على برج خليفة ودبي فاونتن – إنها الحياة الراقية بأسمى صورها.

خدمة أمن على مدار  الساعة  |  طوابق لوقوف السيارات ومواقف مخصصة
إمكانية الدخول للنادي الصحي  |  مدخل خاص  |  خدمة كونسيرج على مدار الساعة

خدمة التدبير المنزلي والغسيل والكي عند الطلب  |  تأمين الطلبات وخدمة الطعام
داخل الغرف عند الطلب







Burj Khalifa
Astonishing in every way, Burj Khalifa needs no introduction. A towering colossus, 

an engineering phenomenon and a ‘vertical city’, Burj Khalifa has redefined the 

world’s horizons of the possible.

Inspired by a desert flower native to Dubai, which like the ethos of its home 

Downtown Dubai is emblematic of the city’s Arabian and Bedouin heritage. 

Burj Khalifa stands over 160 levels high and holds one of only two Armani Hotels 

in the world, At.mosphere the world’s highest restaurant on level 122 and 

At the Top public observatory on level 124.

Burj Khalifa is the symbol of Dubai’s civic pride, a powerful statement to the world 

and arguably the most important architectural icon of the 21st century.

برج خليفة
معلم غني عن التعريف ، إذ يجسد كل ما هو ملفت ومذهل. فقد أعاد برج خليفة تعريف

حدود الممكن وآفاقه في العالم حيث جمع بين كونه ُنصبًا عمالقًا شاهقًا وصرحًا هندسيًا
فريدًا و»مدينة عامودية«.

استلهم برج خليفة شكله من زهرة صحراوية محلية معروفة في دبي، وهي حالها في ذلك حال 
المكان الذي تعيش فيه رمزًا لتراث العرب وتاريخهم والحياة البدوية في المدينة. ينتصب برج 
خليفة شامخًا بارتفاع يفوق 160 طابقًا ويضم أحد فندقي أرماني الوحيدين في العالم، ومطعم
أتموسفير األعلى ارتفاعًا في العالم في الطابق 122 و منصة المراقبة »قمة البرج، برج خليفة«

في الطابق 124.

يعد برج خليفة رمزًا للتميز الذي تفخر به مدينة دبي وإنجازًا عالميًا عمالقًا، وربما أهم صرح معماري 
في القرن الحادي والعشرين.



A Desirable Lifestyle Destination
The world’s largest shopping and entertainment destination, The Dubai Mall sits 

adjacent to Burj Khalifa in the heart of Downtown Dubai.

Home to high fashion emporiums showcasing Elie Saab and Ralph Lauren to the 

first Bloomingdale’s store outside the US, over 1,200 retail outlets and 160 chic cafés 

and fine dining restaurants, The Dubai Mall is the world’s most visited lifestyle 

destination–of epic proportions. And now is set to become even bigger. One million 

square feet will be added to the existing 12 million square feet that is The Dubai Mall. 

Modern retail, signature leisure, luxury serviced apartments and hospitality choices 

will set the tone of the new expansion.

Ahead of its time, The Dubai Mall sets unprecedented standards in the next era 

of lifestyle and retail.

وجهة جذابة لعشاق الحياة الراقية
يتربع  دبي مول، وهو أكبر وجهة للتسوق و الترفيه في العالم، بجوار برج خليفة الشاهق في 

قلب منطقة وسط مدينة دبي.

يضم دبي مول باقة من أرقى محالت األزياء التي تعرض نماذج قل مثيلها من روائع المشاهير 
المبدعين امثال إيلي صعب ورالف لورين، والمحل الوحيد من محالت بلومينغديلز خارج الواليات 
المتحدة، وأكثر من 1,200 محل تجاري و160 مقهى فاخر ومطعم راق، مما يجعله الوجهة األكثر جذبًا 
لعشاق الحياة الراقية في العالم. ورغم أن دبي مول يمتاز بكبر مساحته، يجري العمل حاليًا على 
توسيعه أكثر فأكثر، حيث ستتم إضافة مساحة مليون قدم مربع إلى مساحته الحالية البالغة 12 
مليون قدم مربع، وستضم التوسعة الجديدة بشكل رئيس محالت تجارية حديثة ومرافق ترفيهية 

متميزة وشققًا فندقية ذات خدمات فاخرة ومرافق فندقية أخرى.

ويعمل دبي مول السابق لزمانه دومًا على وضع معايير غير مسبوقة لمستقبل الحياة الراقية 
والمحالت التجارية الفاخرة.



Madeleine Social House



Reinventing Recreation
Distinguishing The Dubai Mall from all others is its extensive and unsurpassed 

leisure offering. Taking recreation to a whole new level, the mall entertains millions 

of visitors of all ages from across the globe.

Parents can safely drop off their children at KidZania® the award-winning ‘edutainment’ 

destination, before leisurely perusing the shops. Designed to replicate real life, children 

can fulfil their dreams role-playing in over 80 different jobs in a safe and secure 

atmosphere. KidZania® at The Dubai Mall was the fourth to open globally and is 

widely regarded to be the best thanks to its sheer size and level of detail.

Possibly the most profound experience is the dramatic ascent to At the Top, 

the observation deck at Burj Khalifa. The journey begins at The Dubai Mall along a 

65-metre travelator with a visual tour of the tower’s astonishing construction before 

visitors are whisked away in one of two double-decker elevators directly to 

level 124 within 60 seconds. Emerge on the observation deck to an unparalleled view 

of the world. With a 360° panorama through the floor-to-ceiling glazing, the view 

encompasses Abu Dhabi to the south, Dubai Creek to the north and 

the vast expanses of ocean and desert to the west and east.

مفاهيم خالقة وجديدة لالستجمام
يمتاز دبي مول عن سواه بمستوى شامل ال يضاهى من خدمات الترفيه،

إذ يرتقي بمفهوم االستجمام إلى مستوى جديد كليًا جذب ماليين الزوار من مختلف
األعمار وشتى أنحاء العالم.

فبإمكان الوالدين ترك أطفالهما في أيٍد أمينة في مركز كيدزانيا للترفيه التعليمي الشهير 
عالميًا واالنطالق بكل راحة الستعراض المحالت والتجول فيها. ففي هذا المركز الذي ُصمم ليحاكي 

الحياة الطبيعية، يستطيع األطفال تحقيق أحالمهم بتقليد ممارسة أكثر من 80 مهنة مختلفة 
في أجواء تحظى بأرفع مستويات األمن والسالمة. ويعتبر كيدزانيا في دبي مول رابع مركز من 

نوعه يفتتح عالميًا وأفضلها من حيث الحجم واالهتمام بأدق التفاصيل.

وربما تكون التجربة األكثر تأثيرًا ومبعثًا للدهشة هي الصعود إلى منصة المراقبة قمة البرج، برج 
خليفة. تبدأ الرحلة في دبي مول عبر مسار متحرك طوله 65 مترًا يستعرض الزوار خاللها المعالم  

الفريدة لهيكل برج خليفة، قبل أن يتم نقلهم سريعًا باستخدام واحد من مصعدين بنظام 
الطابقين إلى الطابق 124 مباشرة خالل 60 ثانية فقط. متع ناظريك من فوق منصة المشاهدة 

بإطالالت ال مثيل لها على العالم من حولك، فيمكنك أن تدور بناظريك في مشهد بانورامي على 
محيط 360 درجة بال انقطاع من خالل نوافذ زجاجية ممتدة من األرض إلى السقف لتسحر عينيك 
بمشاهد تمتد من أبوظبي جنوبًا إلى خور دبي شماالً ومن عباب المحيط الممتد إلى فيافي 

الصحراء المترامية غربًا وشرقًا.



And More...
Beyond the retail stores, restaurants, cafés, hospitality, indoor 76,000 square foot  

theme park, The Dubai Fountain and At the Top experience–there’s more! 

The darling of The Dubai Mall, the record-breaking Dubai Aquarium & Underwater Zoo  

is a breathtaking experience. One of the largest in the world, the aquarium glows  

with an aura of calm–a window into another world of 33,000 aquatic animals  

and creatures of the deep. 

For a movie going experience like no other  a 22-screen Reel Cinemas showcases  

the largest number of screens in the UAE including four Platinum Movie Suites serviced 

with 5-star luxury reclining seats and your own butler. The first in the region to gain  

THX certification, Reel Cinemas Dubai Mall also ushered in art house cinema for  

the very first time to the Emirates through its dedicated Picturehouse. 

A draw for children and young adults alike is SEGA Republic, a 76,000 square foot  

indoor theme park of high-adrenaline rides. One of the region’s largest collections,  

SEGA Republic features over 250 games including cutting-edge motion simulators  

and virtual experiences. 

Another focal feature of the mall is the spectacular Olympic sized The Dubai Mall Ice Rink,

one of the busiest in the world and the official home of the Emirates Hockey League.  

Also enjoyed by the millions of visitors to the mall, the rink’s world-class facilities are 

perfect for learners, the more advanced, ice hockey matches or even free spirited skaters.

وهناك المزيد...
إضافة إلى  المحالت التجارية والمطاعم والمقاهي والفنادق ومجمع االلعاب الترفيهي الداخلي  
المتتدعلى مساحة 76,000 قدمًا مربعًا و دبي فاونتن وتجربة المراقبة من منصة قمة البرج هناك 

المزيد والمزيد!

فها هي دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية الشهيرة التي تشكل زيارتها تجربة تأسر األلباب. 
يتألق األكواريوم، وهو أكبر حوض للحيوانات البحرية في العالم، بأجواء الهدوء ويطل بنافذة

أّخاذة إلى عالم آخر يضم 33 ألف من الكائنات البحرية المتنوعة التي تنتمي إلى
أكثر من 220 فصيلة.

لالستمتاع بتجربة سينمائية ال تضاهى، يوفر لك مجمع ريل سينما من خالل 22 صالة عرض أكبر 
عدد متوفر من صاالت العرض في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ومن ضمنها أجنحة سينمائية 

من فئة البالتينيوم مجهزة بمقاعد خمس نجوم فاخرة لالستلقاء أثناء المشاهدة مع وجود كبير 
الخدم الخاص بك. ويعتبر ريل سينما أول مجمعات دور العرض السينمائي التي تحصل على 
تصنيف THX في دبي، رائدًا في إدخال سينما األفالم التخصصية ذات المستوى الفني المتميز

ألول مرة إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة عبر دار ذا بيكتشرهاوس.

ومن المعالم الجذابة لألطفال والشبان على حد سواء مجمع االلعاب الترفيهي الداخلي سيغا 
ريببلك الممتد على مساحة تبلغ 76,000 قدمًا مربعًا، ويضم ألعاب ركوب فائقة اإلثارة والتشويق. 
ويحتوي سيغا ريببلك الذي يعد واحدًا من أكبر مجمعات الترفيه بالمنطقة، أكثر من 250 لعبة 

تضم برامج محاكاة حركية وتجارب افتراضية فائقة التطور.

و تعتبر حلبة دبي للتزلج ذات الحجم األولمبي من أهم المعالم الترفيهية ضمن دبي مول،
وهي من أكثر حلبات التزلج ارتيادًا في العالم ومقرًا رسميًا التحاد اإلمارات للهوكي. وتوفر مرافق 

هذه الحلبة ذات المستوى العالمي الرفيع والتي يستمتع بها الماليين من زوار المول، الوجهة 
األمثل لمتعلمي التزلج وألصحاب المستويات المتقدمة ولمباريات الهوكي على الجليد ومحبي 

التزلج ألغراض الترفيه والتسلية.



Captivating Inspiring



The Dubai Fountain
A breathtaking splendour, The Dubai Fountain mesmerises thousands that gather 

to witness its magnificent, gravity-defying performances. 

Rising from The Burj Lake, The Dubai Fountain comprises five linked rings stretching 

over 275 metres that powers water a staggering 150 metres into the air, choreographed 

to dramatic light and especially composed music. With a roster of 13 shows a day, 

the world’s tallest performing fountain comes alive every evening through the year. 

Skirted by The Dubai Mall promenade, The Dubai Fountain is dotted with a multitude 

of restaurants and cafés that offer spectacular views of the fountain that displays

a range of 1,000 different water expressions.

دبي فاونتن
دبي فاونتن، أعجوبة ساحرة، تأسر ألباب جموع غفيرة تتجمع لمشاهدة نوافيرها المهيبة المتحدية 

لقوانين الجاذبية.

تقع ضمن بحيرة برج خليفة و تتميز بتصميمها اإلنشائي الفريد حيث تتألف من خمس حلقات 
متصلة تمتد على مسافة 275 متر وتدفع الماء إلى ارتفاع شاهق يصل إلى 150 مترًا في الهواء، 

بإيقاع وتصميم متراقص مع إضاءة دراماتيكية وموسيقى أّلفت خصيصًا لها. ومن خالل برنامجها 
الذي يتضمن 13 عرضًا في اليوم، تنطلق هذه النوافير االستعراضية األطول في العالم كل مساء 

على مدار العام.

إن ضفاف  دبي فاونتن المحاطة بمركز دبي مول مرصعة بكوكبة متنوعة من المطاعم والمقاهي 
توفر لك إطالالت خالبة على النافورة التي تؤدي 1000 عرض متنوع من العروض المائية الفنية.



Mesmerising Exciting



Hospitality Like No Other...
‘The Centre of Now’ successfully infuses traditional Arabic influences with a  

modern purpose. Take a drive or stroll around the sweeping boulevards and plazas  

of Downtown Dubai to discover a plethora of hospitality offerings–yet another  

facet to Downtown Dubai. 

The 5-star The Address Downtown Dubai and The Address Dubai Mall provide  

luxurious contemporary accommodation replete with serviced residences,  

complemented by the understated elegance of the Armani Hotel Dubai and  

Armani Residences. Opulent Arabesque hotels include The Palace Downtown Dubai  

and Al Manzil that combine hi-tech meeting facilities with an Arab feel. 

Vida Downtown Dubai, a boutique hotel is the latest addition to the hospitality mix. 

A popular shopping and dining haunt, Souk Al Bahar, is reminiscent of charming 

historic bazaars that offer a range of retail and dining destinations 

with spectacular views of The Dubai Fountain and Burj Khalifa.  

Dining at Downtown Dubai is a celebration of the senses. A spectrum of gourmet  

cuisines from around the world encapsulates the cosmopolitan nature of the city. 

Whether a sit down dinner in sophisticated and contemporary décor or drinks with 

friends at chic lounges and al fresco terraces, always enjoy prime views

of The Dubai Fountain and Burj Khalifa. 

Downtown Dubai–Arabian hospitality like no other…

ضيافة وخدمات فندقية ال تضاهى...
تجمع منطقة وسط مدينة دبي »قلب العالم الحاضر« بين السمات العربية العريقة والمزايا 

العصرية. تجول بسيارتك أو مشيًا على األقدام عبر الشوارع العريضة والساحات الرحبة داخل 
وسط مدينة دبي لتستكشف كوكبة متنوعة من المرافق الفندقية التي تشكل معلمًا إضافيًا 

من معالم  هذه المدينة الخالبة.

تبرز فنادق فئة الخمس نجوم، العنوان وسط مدينة دبي و العنوان دبي مول لتوفر
 أماكن إقامة عصرية فاخرة  و العديد من الشقق الفندقية المخدومة بالغة الدقة، لتكمل
 أناقة فندق أرماني دبي، ومجمع أرماني للشقق الفندقية. يضاف إلى ذلك الفنادق الفخمة

 بطراز الفن المعماري العربي األصيل، مثل فندق ذي باالس  وسط مدينة دبي وفندق المنزل
 الذي يوفر مرافق اجتماعات فائقة المستوى ضمن أجواء عربية أصيلة. يجسد الفندق الشهير،

فيدا وسط دبي، أحدث إضافة لتشكيلة مرافق الضيافة. أما سوق البحار، المالذ األشهر لعشاق 
التسّوق وناشدي متعة المأكوالت الراقية، فيعيد للذكرى محالت البازار التاريخية الساحرة ويوفر 
توليفة واسعة من محالت التجزئة وأرقى مرافق الطعام تعززها إطاللة فريدة على دبي فاونتن  

وبرج خليفة.

دلل حواسك في وسط مدينة دبي عبر مجموعة مختارة من مطاعمها الشهيرة بمأكوالتها 
المتنوعة من مختلف أنحاء العالم، لتحاكي الطبيعة العالمية لهذه المدينة.

 فسواء أحببت أن تتناول وجبة في أجواء من الفخامة والديكورات العصرية أو تناول كأس
من الشراب مع األصدقاء في إحدى الردهات األنيقة أو شرفات الهواء الطلق، ستستمتع دومًا 

باإلطالالت الرائعة على دبي فاونتن وبرج خليفة.

وسط مدينة دبي –  كرم الضيافة العربي األصيل...



Blends Armani/Hashi CabanaThiptara



Spectacular Downtown Dubai
منطقة وسط مدينة دبي الساحرة






