




FOR THOSE, WHOSE DREAMS 
TOWER ABOVE THE ORDINARY. 
WHO SEEK A LIFE BEYOND THE BOUNDARIES
OF CONVENTIONAL THINKING. 
A LIFE, WHERE TOMORROW BRINGS 
WITH IT MAGICAL DAWNS 
AND SPLENDID SUNSETS. 
A VISIONARY DESTINATION THAT 
EPITOMISES THE FINEST WORKMANSHIP. 
WHERE YOU CAN SEE THE FUTURE 
UNFOLD EVERY DAY. 
A PLACE YOU CAN TRULY CALL 
YOUR OWN, A PLACE ABOVE ALL. 
STELLA MARIS IS HERE. 

لكل  من  يحلم   ببرج  يتخطى  حدود  المألوف.  
ومــن  يبحــث  عــن  حيــاة  يحلــق  معهــا  نحــو 
 التميــز.  حيــاة،  ينتظــر   فيهــا  الغــد  المأمــول  مع 
 لمســات  الفجــر  الســاحرة  وغــروب  الشــمس 
 الدافئــة.  الوجهــة  المثاليــة  التــي   تجســد  أبــرع 
 مــا  صنعتــه  يــد  اإلنســان.  حيــث  بإمكانــك  رؤيــة 
 المســتقبل  يتجلــى  أمامــك  كل  يــوم.  المــكان 
 الــذي  يرســم  حــدود  ملكيتــك،  ويســمو  فــوق 

ــيء.   كل  ش
هنا  برج  ستيال  ماريس.





DUBAI MARINA
THE CITY'S FINEST 
ADDRESS
Known as being Dubai’s most sought after residential 
district, Dubai Marina is one of the first and largest 
of its kind waterfront developments in the region. 
Developed over an area of 50 million sq. ft., it features 
a 3.5 km canal that provides ample access to the sea 
from both ends. 

Dubai Marina comprises several districts, each 
developed as a distinct community. It plays home to 
several high-rise towers with luxury apartments as 
well as villas set against the inspiring backdrop of the 
marina. With yachts moored along the marina and 
some of the city’s best dining, entertainment and 
leisure facilities, Dubai Marina is the first choice for 
those who seek style and sophistication.

مـرســى دبـــي
الفـــــاخرة  الرفـــــاهية  عنــوان 

المدينــة فــي 
أكثــر مناطــق دبــي الســكنية المرغوبــة للعيــش بفخامــة، 
العصريــة  الحيــاة  نمــاذج  أرقــى  دبــي  مرســى  يقــدم  حيــث 
علــى  نوعــه  مــن  واألكبــر  األول  ويعــّد  عالميــة.  بمعاييــر 
مســتوى الواجهــات البحريــة فــي المنطقــة، فيمــا يمتــد علــى 
مســاحة 50 مليــون قــدم مربــع ، ويضــم قنــاة مائيــة بطــول 

3.5 كــم متصلــة بالبحــر مــن كال الطرفيــن.

يتألــف مرســى دبــي مــن عــدة مناطــق تــم تطويــر كل واحــدة 
منهــا كمجّمــع متمّيــز بخصائــص فريــدة؛ حيــث يحتضــن 
فاخــرة  شــققًا  تضــم  التــي  الشــاهقة  األبــراج  مــن  العديــد 
تضيــف  فيمــا  المرســى،  علــى  خالبــة  إطاللــة  ذات  وفيــالت 
اليخــوت الراســية علــى طــول المرســى وسلســلة المطاعــم 
والمرافــق الترفيهيــة الراقيــة المزيدمــن الفخامــة للمنطقــة، 
ممــا يجعــل مــن مرســى دبــي الخيــار األول للباحثيــن عــن 

ــة. ــة والفخام األناق



EASY ACCESS IN AND OUT OF 
DUBAI MARINA
From Stella Maris to Abu Dhabi; access Sheikh 
Zayed Road, 1km, 2 minutes by car.

From Stella Maris to Dubai; access Sheikh Zayed 
Road,  2km, 3 minutes by car.

From Stella Maris to the Beach; 500 metres,   
4 minutes walking.

NEARBY ATTRACTIONS
1. Dubai Marina Promenade

2. Dubai Marina Yacht Club

3. Dubai Marina Mall

4. Dubai Eye

5. West Marina

6. East Marina

7. Hilton Dubai The Walk

8. Sheraton Jumeirah Beach Resort

9. The Beach

UNPARALLELED LOCATION 
AT THE HEART OF DUBAI 
MARINA

سهولة ، الدخـــــول والخــــروج مــــــن وإلى 
دبـــــي مــــارينـــــــا

من ستيال ماريس إلى أبوظبي؛  1 كم، 2 دقيقة للوصول 
بالسيارة إلى شارع الشيخ زايد.

من ستيال ماريس إلى دبي؛  2 كم، 3 دقائق للوصول 
بالسيارة إلى شارع الشيخ زايد.

من ستيال ماريس إلى الشاطئ؛  500 متر، 4 دقائق سيراً 
على األقدام.

مـــــوقـــــــــع ال مثيـــــــــل لـــــــه 
مرســـــــــــى  قلـــــــب  فـــــــي 

دبــــــــــــــــي

معالم الجذب السياحي القريبة
1. بروميناد مرسى دبي

2. نادي مرسى دبي لليخوت
3. دبي مارينا مول  

4. عين دبي

5. غرب المرسى

6. شرق المرسى

7. هيلتون دبي الممشى 

8. منتجع شيراتون جميرا بيتش

9. ذا بييتش



STELLA MARIS 
SKY HIGH LUXURY
Crafted with residents and investors in mind, 
Stella Maris is an architectural gem that has been 
engineered for those who understand and truly 
appreciate real luxury. A one-of-a-kind residential 
tower that redefines the marina skyline, Stella Maris 
stands as the tallest building in its district and offers 
52 floors of unparalleled luxurious living. Developed 
by Bloom Properties, a leading and award winning 
real estate developer, Stella Maris sits comfortably 
within the heart of Dubai Marina, on one of the last 
water edge plots available.

High in the skies above the world-renowned 
marina promenade, Stella Maris residents are in a 
class of their own with the inspirational views that 
surrounds them. Enjoy the panoramic views  and 
proximity to the Dubai Marina Yacht Club harbor 
as well as the city’s much awaited attraction, the 
Dubai Eye – the world’s largest ferris wheel inspired 
by the London Eye on the River Thames. For green 
space lovers a beautiful manicured park will be 
conveniently located just at your doorstep.

The development boasts luxurious lifestyle 
residences with apartments overlooking the marina 
and Arabian Gulf Sea. It will offer 313 residences 
in total, ranging from 1 to 3 bedroom apartments, 
4 bedroom duplex apartments, townhouses and 
penthouses. Location is key to Stella Maris. Offering 
the quickest access to and from Sheikh Zayed Road, 
a stone throw away from the world famous Marina 
promenade amenities, a few minutes away from 
the beach and the renowned JBR walk, Stella Maris 
epitomizes life at its best. Public transportation 
is easy and convenient with the Metro and Tram 
services all within walking distance. For those that 
prefer to move around by water, a yacht mooring 
facility in proximity to the building. Stella Maris 
ensures that residents have all their needs met 
within close reach.

ســـــتيال مـــــاريـــــــس فخـــــامة 
ــا السـمــــــاء حدودهـــ

 مــع وضــع متطّلبــات المقيميــن والمســتثمرين نُصــب أعيننــا، 
صممــت  معماريــة  كتحفــة  ماريــس  ســتيال  تطويــر  تــّم 
ألولئــك الذيــن يُقــّدرون المعنــى الحقيقــي للفخامــة. يُعيــد 
هــذا البــرج الســكني الفريــد مــن نوعــه صياغــة تعريــف جديــد 
ماريــس  ســتيال  يقــف  حيــث  المرســى،  فــي  المبانــي  ألفــق 
 52 البالغــة  بطوابقــه  منطقتــه  فــي  مبنــى  كأطــول 
ــا.  ــل فخامته ــة بكام ــزاً للمعيش ــلوبًا ممّي ــر أس ــًا، ويُوّف طابق
ــز  ــى جوائ ــزة عل ــدة والحائ ــة الرائ ــووم العقاري ــركة بل ــر ش تفخ
عــّدة، بتطويــر ســتيال ماريــس ذو الموقــع المميــز فــي قلــب 

منطقــة مرســى دبــي.

ــاد  ــن برومين ــى، ضم ــماء المرس ــي س ــًا ف ــق عالي ــا يُحّل وفيم
مرســى دبــي ذو الشــهرة العالميــة، يتمّتــع المقيمــون فــي 
إطــالالت  إلــى  تُضــاف  التمّيــز  مــن  بدرجــة  ماريــس  ســتيال 
ــة  ــن اإلطالل ــب؛ م ــن كل جان ــم م ــط به ــة تُحي ــة وملِهم رائع
البانوراميــة علــى مينــاء اليخــوت إلــى إطاللــة علــى عيــن دبــي 
– العجلــة الــدوارة األكبــر فــي العالــم - والمســتوحاة مــن 
عيــن لنــدن علــى نهــر التايمــز. حديقــة خضــراء بكامــل رونقهــا 
متواجــدة علــى بعــد أمتــار قليلــة للراغبيــن فــي العيــش فــي 

ــعة. ــاءات واس فض

ــش،  ــلوب العي ــي أس ــة ف ــر الفخام ــاكن توّف ــرج مس ــم الب يض
بشــقق تُطــّل علــى المرســى وميــاه الخليــج العربــي. حيــث 
ــوم،  ــرف ن ــى 3 غ ــن 1 إل ــراوح بي ــقة ، تت ــى 313 ش ــتمل عل يش
وشــقق دوبلكــس مؤّلفــة مــن 4 غــرف نــوم، وتــاون هــاوس 
العيــش  أســلوب  ماريــس  ســتيال  ويُجّســد  وبنتهــاوس، 
التمّيــز  عناصــر  أحــد  البــرج  موقــُع  يُعتبــر  حيــث  الحقيقــي، 
الرئيســية المهّمــة للمشــروع، فهــو يُوّفــر إمكانيــة الوصــول 
الســريع مــن وإلــى شــارع الشــيخ زايــد، ويبعــد مســافة قصيــرة 
ــهير  ــى الش ــاد المرس ــى برومين ــه عل ــائل الترفي ــن وس ــداً ع ج
عالميــًا، وتفصلــه بضــع دقائــق عــن الشــاطئ وممشــى جميــرا 
بيتــش ريزيدنــس الشــهير. كمــا تعتبــر عمليــة التنّقــل مــن 
وإلــى البــرج غايــة فــي الســهولة مــع توّفــر وســائل النقــل 
ــى  ــبة إل ــداً. وبالنس ــة ج ــرام القريب ــرو والت ــل المت ــة مث المريح
أولئــك الذيــن يُفضلــون التنّقــل عبــر الميــاه، يتوفــر مرســى 
اليخــوت فــي علــى مقربــة مــن المبنــى، وبهــذا يضمــن ســتيال 
بــكل  احتياجاتهــم  كاّفــة  توّفــر  بــه  للمقيميــن  ماريــس 

ســهولة ويســر.



تفـــــــاصيـــــــــل تحقــــــــق 
الكــــمـــــــال

نحــن نولــي التفاصيــل الدقيقــة فــي ســتيال ماريــس اهتمامــًا 
بالغــًا وعنايــًة خاّصــه لنمنحــك الجــودة بــكّل مــا يحيــط بــك. 
مــن اللحظــة التــي  تطأفيهــا قدمــاك قاعــة االســتقبال ذات 
الســقف العالــي  ســتدخل فــي عالــم مــن األناقــة والرقــي، 
ثــم ننقلــك إلــى شــقق فســيحة يتغلغــل الضــوء فــي جميــع 
زواياهــا، وقــد ُصّممــت بمســاحات واســعة وُرحبــة تفــوق 
منطقــة  فــي  حاليــًا  حاليــا  مطــروح  هــو  مــا  بمســاحاتها  
بإطاللــة  منهــا   85% مــن  أكثــر  ويتمّيــز  دبــي،  مرســى 
كمــا  والمرســى.  الميــاه  علــى  األنفــاس  تحبــس  مباشــرة 
مــن  الجــودة  عاليــة  بالتشــطيبات  الشــقق  جميــع  تتمّيــز 
الخشــبي  واألثــاث  الخزفــي،  بالبــالط  المرصوفــة  األرضيــات 
إلــى  باإلضافــة  عاليــة،  وجــودة  بالغــة  بحرفــة  المصّنــع 
ــاالت  ــائل االتص ــن ووس ــات األم ــة وخدم ــيارات آمن ــف س مواق
للمقيميــن  تضمــن  التــي  الترفيــه  ومرافــق  المتقّدمــة 

البــال. وراحــة  الرفاهيــة 
يُوّفــر البــرج للمقيميــن المرافــق الحديثــة التــي ال تُضاهــى، 
حيــث يتــّم االنتفــاع مــن صــاالت داخليــة بمســاحة 10,000  
ــدم  ــاحته 11,500  ق ــغ مس ــي تبل ــراس خارج ــع وتي ــدم مرب ق
العائليــة  للمتعــة  المثاليــة  الراحــة  وســائل  لتوفــر   ، مربــع 
واألنشــطة اليوميــة.  يشــمل  طابــق  النــادي  اإلجتماعــي  غرفــة 
 متعــددة  اإلســتخدامات مناطــق اســتراحة،  غرفــة  ســنوكر، 
ــبا( ،  ــي ) س ــع  صح ــال،  منتج ــة  لألطف ــب  مخصص ــق  للع  مناط
 صالــة  لأللعــاب  الرياضيــة،  وصالــة  ســينما  خاصــة.  أمــا 
 المرافــق  الخارجيــة،  فهــي  تتضمــن  حديقــة  رائعــة،  احــواض 

 ســباحة  ومناطــق  للعــب.

يوّفــرون  الذيــن  المطّوريــن  أوائــل  مــن  بأننــا  نفخــر  نحــن 
الطاقــة  اســتهالك  تصنيــف  بيانــات  نظــام  للمســتخدمين 
ــة  ــراء الطاق ــن خب ــة م ــاعدة نخب ــه بمس ــّم تصميم ــذي ت وال

البارزيــن.
نحــن نضمــن فــي ســتيال ماريــس الراحــة للمقيميــن بمعاييــر 
عالميــة وإطــالالت خّلابــة ومســتويات غيــر مســبوقة مــن 

مــة. لفخا ا

PERFECTION IS IN THE 
DETAILS
The finer details matter at Stella Maris and special 
attention and care went into the choice of high 
quality fittings that surround you. From the minute 
you step foot into Stella Maris’ triple height 
atrium/lobby, a sense of style and sophistication 
greets you. Apartments are spacious, filled with 
natural light and most of the units are designed 
larger than the average market offering. Over 
85% of the apartments overlook the marina and 
have direct water views. All homes feature high 
quality finishes with full-bodied porcelain tiled 
floors, stone countertops, high quality cabinetry 
and floor to ceiling windows. Secure basement 
parking, advanced security and telecom services 
and entertainment connectivity assure residents 
total peace of mind.

Outside of your home the tower provides 
unparalleled modern amenities for residents. 
Utilising an enclosed area of 10,000 sq. ft. and an 
outdoor area of 11,500 sq. ft., the amenities are 
perfect for moments in solitude, family fun and 
everyday activities. Our clubhouse floor includes 
a multi-purpose room, a lounge area, a snooker 
room, a playroom for children, a spa, a gym and 
a private theater. Outdoor amenities include a 
gorgeous garden, swimming pools, and play areas.

We pride ourselves as being the first developer to 
provide end-users with energy consumption rating 
data, developed in coordination with prominent 
energy experts.

At Stella Maris, residents are guaranteed world-
class comfort, unsurpassed views, quality and 
luxury.



FOR YOU TO EXPLORE

FEATURES
Boardwalk and Promenade

Walking distance to the Beach

Proximity to major routes and highways

Walking distance to Dubai Marina Amenities

AMENITIES
Concierge Service

Visitors Parking

Pools

Gymnasium

World Class Spa

Private Theatre

Snooker Room

Multi-purpose Room

Lounge Area

Indoor and Outdoor Play Area for children

الكثيـــر بانتظـــارك لتختبـــــره
الميــــزات 

الممرات والمنتزهات الشاطئية
يبعد سيراً على األقدام عن الشاطئ

بالقرب من الطرق الرئيسية والطرق السريعة
ــة  ــة والترفيهي ــق الخدمي ــن المراف ــدام ع ــى األق ــيراً عل ــد س يبع

ــي ــى دب ــي مرس ف

مــــرافق الترفيــــــه
خدمة  الكونسييرج   للسكان

مواقف  سيارات  للزوار
أحواض  سباحة

صالة  األلعاب  الرياضية
سبا  عالمية  المستوى

صالة سينما  خاصة
غرفة  السنوكر

غرفة  متعددة  اإلستخدامات 
منطقة  استراحة

 مناطق داخلية وخارجية مخصصة للعب األطفال





A WORLD-CLASS SPA
For those who wish to seek solace from hectic 
urban life, Stella Maris has a world class where 
you can unravel and unwind. Savour scenic views 
while you relax and allow trained therapists to work 
their magic on you. Give yourself to their indulgent 
pampering and come away rejuvenated.

ســبا عـالميـة المســـتوى
لمــن  يســعى  للخــروج  مــن  وتيــرة  نبــض  الحيــاة  المعاصــرة 
 والمتســارعة،  يقــدم  لهــم  بــرج  ســتيال  ماريــس  ســبا 
ــع   ــترخاء،  تمت ــة  واالس ــواء  الراح ــة  أج ــتوى  بكاف ــة  المس  عالمي
 بمشــاهدة  المناظــر  الســاحرة  أثنــاء  االســترخاء،  والســماح 
،  دلــل  نفســك  وأعــد   للمعالجيــن  المدربيــن باالعتنــاء بــك.   

 روح  الشــباب  معنــا. 



THE DUBAI MARINA 
PROMENADE
You enjoy a life on the move. You love to push 
your limits. Then you’ll feel right at home in the 
modern environs of the Dubai Marina Promenade, 
on the doorsteps of the exquisite Stella Maris. Find 
yourself amid a host of active lifestyle and leisure 
surroundings. Step up your game and bring in a 
renewed energy to take on life.

بروميناد  مــــــرســـــى  دبــــــي

إذا  كنــت  ممــن  يتمتعــون  بالحيــاة  أثنــاء  الحركــة،  ويعشــقون 
 تخطــي  كل  مــا  هــو  مألــوف،  فستشــعر  وكأنــك  فــي  منزلــك  أثنــاء 
 تنقلــك  ضمــن  المناطــق  الحديثــة  والمعاصــرة  المتواجــدة  ر  فــي 
 برومينــاد   مرســى  دبــي،  والتــي  تحيــط  ببــرج  ســتيال  ماريــس  الرائــع، 
 حيــث  ســتجد  نفســك  وســط  مجموعــة  األنشــطة  الحياتيــة 
 والترفيهيــة  ضمــن  هــذه  المناطــق  المحيطــة  بالمشــروع. 
ــة  ــث  الطاق ــد  ب ــتقبل،  وتعي ــو  المس ــو  نح ــك  لتخط ــة  أمام  الفرص

ــك.  ــي حيات ــددة  ف  المتج



THE SNOOKER ROOM
The Snooker Room has been envisioned as a designer 
clubhouse and you can experience the same in its 
aura and styling. Enjoy a classy and contemporary 
setting for conversations or a quick business catch 
up, or just enjoy a game with a friend. Understated 
yet elegant, it has special services on offer and a 
tastefully curated F&B menu to indulge your need 
for the finest.

غــرفـــــة الســــــنوكــــــر
تــم  تصميــم غرفــة  الســنوكر  تمامــًا  كمــا  هــي  عليــه  فــي  النــادي 
التجربــة.  تمتعــوا  ذات  اإلجتماعــي،  حيــث  بإمكانكــم  عيــش 
 بهــذه  األجــواء  الفاخــرة  والمعاصــرة  لتبــادل  األحاديــث،  أو  لعقــد 
ــع  ــنوكر  م ــب  الس ــتمتاع  بلع ــرد  االس ــريع،  أو  لمج ــل  س ــاء  عم  لق
 صديــق.  غرفــة  متواضعــة  بلمســة  مــن  األناقــة،  وبحزمــة  مــن 
 الخدمــات  الخاصــة،  التــي  تتضمــن  توفيــر  قوائــم  لذيــذة  وشــهية 
 مــن  المأكــوالت  والمشــروبات،  لتدللــوا  أنفســكم  فــي  عالــم  مــن 

ــرة.  ــة  الفاخ  الرفاهي



THE GYMNASIUM
In the new urban arena, only the fittest survive 
and thrive. The Stella Maris gym is complete with 
the most advanced equipment and amenities that 
will inspire you to push beyond your limits and set 
your own personal records.

صــالة األلعــــاب الرياضيــــة
علــى  صعيــد   الحيــاة  المدنيــة  المعاصــرة يزدهــر أكثــر  األشــخاص 
 المتمتعيــن  باللياقــًة  البدنيــة.  لــذا،  تــم  تجهيــز  صالــة  األلعــاب 
 الرياضيــة  فــي  بــرج  ســتيال  ماريــس كاملــة  بأحــدث  المعــدات 
 والتجهيــزات  و  وســائل  الراحــة،  التــي مــن  شــأنها  أن  تشــكل 
 مصــدر  إلهــام  لــك  يدفعــك  لتخطــي  كافــة  الحــدود  والعقبــات، 

 وتحطيــم  كافــة  األرقــام  القياســية. 



THE PRIVATE THEATRE
Shut out the real world and step into the confines 
of the state-of-the art private theatre. This theatre 
is the perfect venue for friends or family to gather 
for a unique cinematic experience.

صالة سينما  خاصة
أقفــل  وراءك  أبــواب  الواقــع، وتمتــع بعالــم فــي صالــة األفــالم 
والمتطورة وهــي  الخيــار  المثالــي  ألفــراد  األســرة  أو  الخاصــة 
 األصدقــاء  لالجتمــاع  والتمتــع  بمشــاهدة  تجربــة  ســينمائية 

 فريــدة  مــن  نوعهــا. 





لـــمــــــن يقـــــــــــّدرون 
الــــرفــــــاهيــــــة

مــن  رائعــة  مجموعــة  ماريــس  ســتيال  فــي  لكــم  نقــّدم 
المســاكن، التــي تلّبــي جميــع احتياجاتكــم ورغباتكــم. ابتــداًء 
مــن شــقق بغرفــة نــوم واحــدة، 2 و 3 غــرف نــوم، شــقق 
دوبلكــس مــع 4 غــرف نــوم، تــاون هــاوس و بينتهــاوس. 
حيــث تقــّدم لكــم ســتيال ماريــس أرقــى أســلوب حيــاة بأكثــر 

الطــرق رفاهيــة.

A LUXURIOUS LIFESTYLE 
AWAITS YOU
At Stella Maris we offer an exquisite range of 
residences that cater to all your wants and needs. 
From 1, 2 & 3 bedroom apartments, 4 bedroom 
duplex apartments, townhouses and penthouses, 
Stella Maris gives you the finest in luxurious 
lifestyle.



ONE BEDROOM APARTMENT شقة  غرفة نوم  واحدة



TWO BEDROOM APARTMENTشقة  غرفتين نوم



THREE BEDROOM APARTMENTشقة  ثالث غرف نوم



FOUR BEDROOM DUPLEX   4  غرف نـــوم  دوبــلكــــس

4 غــرف نـــوم دوبــلكــــس
4 غرف نوم دوبلكس في ستيال ماريس

ــة تحبــس األنفــاس، تحــرك بــكل ســهولة وراحــة فــي  مــع اطالل
شــقتك الفخمــة الواســعة. مــع مطبــخ متقــدم التشــطيبات 

ــة. ــك ممتع ــة ب ــة الخاص ــات العائلي ــل التجمع ــة لجع الراقي

4-BEDROOM DUPLEX
Your 4-bedroom duplex at Stella Maris

Along with unrivalled views, move around in ease 
and comfort in your luxurious spacious two-level 
duplex. A state of the art kitchen with high end 
finishes to make your family gatherings enjoyable.



TOWNHOUSE تــــاون هــــــاوس

تـــاون  هـــاوس 
تاون  هاوس  في  ستيال  ماريس

الســكنية  وحدتــك  تتميــز  حيــث  الجديــد.  بمعناهــا  الفخامــة 
المؤلفــة مــن تاونهــاوس ببركــة ســباحة خاصــة، ومناظــر خاّلبــة، 
ومســاحات واســعة جــداً للمعيشــة.، ممتــازة للضيافــة وقضــاء 

أوقــات ممتعــة مــع العائلــة.

TOWNHOUSE
Your townhouse at Stella Maris

Giving luxury a new meaning, your townhouse 
features a private swimming pool, stunning views 
and exceedingly spacious living areas.  Perfect for 
entertaining guests as well as spending quality time 
with your family.



بنـــتهــــاوس
البنتهاوس  في  ستيال  ماريس

اختبــر  أرقــى  أشــكال  الفخامــة  ابتــداًء  مــن  منطقــة  االســتقبال 
 وســقفها  العالــي  وحتــى  مســاحات  المعيشــة  الواســعة والمريحة 
 التــي  ترحــب  بــك  فــي  منزلــك.  اســترخ  فــي  بركــة  الســباحة  الخاصــة 

 بــك،  وأبحــر  بإطاللــة  خاّلبــة علــى  الخليــج  العربــي. 

PENTHOUSE
Your penthouse at Stella Maris

Experience the highest form of luxury as a floor 
to ceiling reception area welcomes you home 
with large spacious two-level living areas. Soak in 
your own private swimming pool as you enjoy the 
magnificent views of the Arabian Gulf.



PENTHOUSE بنــــــتهــــاوس





ABOUT BLOOM HOLDING
Bloom Holding, a subsidiary of National Holding, 
is a group of companies dedicated to developing 
sustainable and integrated urban communities 
that offer an enriching lifestyle and quality of 
life. The Group is driven by its vision to surpass 
the expectations of buyers and investors through 
partnerships with best in class providers in education, 
hospitality, health care and property services. Bloom 
Holding has an established and growing portfolio of 
projects within the UAE, the MENA region, Europe 
and the United States.

نبذة عن شركة بلووم القابضة
بلــووم  القابضــة،  إحــدى  الشــركات  التابعــة  للوطنيــة  القابضــة، 
 تضــم  مجموعــة  شــركات  متخصصــة  فــي  مجــال  تطويــر 
 المجمعــات   المتكاملــة  والمســتدامة  وتقــدم  أســلوب 
 ونوعيــة  حيــاة  راقيــة.  تلتــزم  بلــووم  القابضــة  انطالقــًا  مــن 
 رؤيتهــا  بتخطــي  توقعــات  العمــالء  والمســتثمرين  مــن 
 خــالل  الشــراكة  مــع  أفضــل  وأرقــى  الجهــات  فــي  قطــاع 
 التعليــم،  والرعايــة  الصحيــة،  والضيافــة،  والخدمــات العقاريــة 
ــة  ــة  متنوع ــة  محفظ ــووم  القابض ــك  بل ــا  تمتل ــورة .  كم المتط
 مــن  المشــاريع  المتناميــة  فــي  دولــة  اإلمــارات  العربيــة 
 المتحــدة،  ومنطقــة  الشــرق  األوســط  وشــمال  إفريقيــا، 

 وأوروبــا،  والواليــات  المتحــدة  األميركيــة. 



Contact Us

24/7 Sales Contact No. For More Details Visit
+971 4 248 3445 http://stella-maris.goldpillars.ae


