




LIVE PROUD
WHERE THE HEART OF 
DUBAI IS THE ADDRESS 
TO YOUR HOME
Introducing wasl1, an iconic parkside freehold master 
development from wasl Asset Management Group in the heart 
of Dubai, offering just what you desire. A flawless blend of urban 
living and modern-day sophistication, with the uninterrupted 
serenity of Zabeel Park. Be certain that the key to your home at 
wasl1 will unlock an extraordinary lifestyle.



LIVE PARKSIDE
WHERE NATURE 
IS YOUR PRIVATE 
COURTYARD
Living in wasl1 means being surrounded by lush 
serenity in the heart of Dubai, where you enjoy 
direct access to a refreshing retreat on Zabeel Park. 

What's more, you can transport yourself to the 
buzzing city life within moments.



LIVE CONNECTED 
WHERE EVERY END 
OF DUBAI IS WITHIN 
YOUR REACH
As a gateway between old and new Dubai, wasl1 keeps 
you connected to every end of the city. The easy pedestrian 
access to the metro station and transportation lines ensures 
you are never too far from any destination. wasl1 provides 
direct access to the city centre locations, which include:

 DXB Airport

 Sheikh Zayed Road

 Sheikh Rashid Road

 Sheikh Khalifa Bin Zayed Road

 DIFC

 Trade Centre District 

 Downtown Dubai

 Dubai Mall

 The Beach

wasl1’s proximity to key locations ensures you can move 
around the city with absolute ease.



LIVE FULL
WHERE LIFE EMBRACES 
JOY INSIDE OUT
There is never a dull moment at wasl1. 
Take a stroll at the central plaza and you will know 
why this is true. Right from the playful water fountain 
to amusing interactive activities around every corner, 
you will come across a host of features designed to 
keep you engaged, entertained and educated.



LIVE DELIGHTED 
WHERE FEASTS FOR 
THE SENSES ARE A 
WAY OF LIFE
As delightful as it may sound, wasl1 welcomes 
you to a unique culinary adventure with a diverse 
mix of restaurants and cafés. From fast casual to 
premium dining, from concept-based restaurants to 
healthy gourmet eateries.

No matter what your preference is, you can be 
certain of a rewarding experience.



LIVE ACCOMPLISHED 
WHERE WORK AND PLAY ARE 
ONE AND THE SAME
Life is all about finding the right balance. wasl1 offers just that; a 
perfect blend of sophisticated lifestyle with an exceptional work 
environment. As a multi-dimensional landmark destination, wasl1 
features world-class architecture complemented by modern-day 
amenities that place it as one of the most desired destinations 
among residents and corporates.

For those who want to keep up with their fitness regime, you have 
a state-of-the-art health club, complete with first-class equipment 
and amenities. At wasl1 you can be certain to enjoy the best of 
everything, all in one place.



PARK GATE RESIDENCES





LIVE SPECTACULAR
WHERE LIFESTYLE IS AS 
STUNNING AS THE VIEW 
Introducing Park Gate Residences, four luxurious high-rise 
residential towers, overlooking lush Zabeel Park. 

All of the 1, 2 & 3 bedroom apartments, podium townhouses 
and penthouses feature a brilliant fusion of inspired design 
and unmatched comfort to ensure a refined well-being for 
individuals and families.





LIVE LUXURIOUS
WHERE ART AND 
ELEGANCE FORM A 
PERFECT FRAME

Park Gate Residences at wasl1 never fail to 
make a lasting impression, from elegant wood 
to brushed stainless steel highlights and marble 
finishings.

All residential units, from 1, 2 & 3 bedroom 
apartments to the luxuriously designed podium 
townhouses and penthouses, welcome you to 
a refined lifestyle that perfectly blends tasteful 
interiors and breathtaking views of Zabeel Park. 
This rare fusion of art and elegance makes it one 
of the most desirable destinations to live in.





LIVE PRIVILEGED 
WHERE ALL THE PERKS 
YOU DESIRE ARE AT 
YOUR DOORSTEP
Bringing you a host of world-class amenities that ensure 
your life at Park Gate Residences is far from ordinary.

 Landscaped areas in the podium with playful 
water features

 Lush lawn podium roof with swimming pool and 
play area for kids

 A state-of-the-art health club with changing rooms 
and kids' playroom 

 Convenient food & beverage outlets at your doorstep

 Abundant basement and podium parking for residents 
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DUBAI INTERNATIONAL
AIRPORT

DUBAI WORLD
TRADE CENTRE

DUBAI MALL

JUMEIRAH 1

AL JAFILIYA

AL SATWA

DOWNTOWN DUBAI

DIFC

BURJUMAN

DEIRA

AL KARAMA

AL MANKHOOL

ZABEEL PARK

AL JAFILIYA
STATION

Zone 1 - Park Gate Residences 
(4 Residential Towers)

Zone 2 
2 Residential Towers 
connected at the top

Zone 3 
2 Residential Towers on 2 podiums 
with the grand stairs in between

Zone 5 
4 Mixed Use Towers

Zone 4 
Hotel/Residential Tower 
 and Central Plaza
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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”





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    





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 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.





بارك غيت ريزيدنسيز



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.



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 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 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 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 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.



+971 4 248 3445 +971 52 858 1104 info@goldpillars.ae www.goldpillars.ae

tel:+97142483445
https://api.whatsapp.com/send?phone=971528581104&text=I%20want%20more%20information%20on%20Park%20Gate%20Residences
mailto:info@goldpillars.ae
https://park-gate-residence.goldpillars.ae/



