
فخامة الحياة على الواجهة البحرية 



حيث تتنفس النسيم



فخامة الحياة على الواجهة البحرية 



جرّب العالم حولك 
من منظور مختلف 

ق عليــه أشــعة الشــمس  هــل هنالــك أجمــل مــن أن تكــون أول مــن تــرش
الذهبيــة وتتنفــس النســيم بعمــق عــى أحــد أروع ُشــطآن عمــان!

ي مجّمــع الســيف، يمكنــك ذلــك! حيــث يشــكل مجمــع الســيف 
هنــا �ف

 من الفخامة وأسلوب الحياة العرصية بإطاللة 
ً
 مثاليا

ً
ي مزيجا السك�ف

خالبــة عــى ميــاه بحــر العــرب، إذ يضــم 75 فيــال بتصاميــم عرصيــة 
الخريفيــة  األجــواء  ذات  األشــخرة  نيابــة  ي 

�ف مختلفــة  ومســاحات 
االســتثنائية خــالل فصــل الصيــف!

األشــخرة  بـــنسيم  االنتعــاش  يمكنــك  المــدن  صخــب  عــن  بعيــدا 
اء.  المذهــل وبلحظــات الهــدوء واالســتجمام وســط الحدائــق الخــرصف



   

22-28°

ي األشخره!
وسط األجواء االستثنائية المذهلة تمتع بتجربة فريدة �ف

خالل أشهر الصيف

فيهية األشخرة الوجهة المثالية لممارسة العديد من األنشطة ال�ت

رحالت صيد 
بحرية

مراقبة الطيور 
المائية 

والسالحف 

ركوب الدراجات 

التمتع باألخوار 
البحرية 

لج عى  ف ال�ت
األمواج 

ي  التخييم الشاط�ئ
والجبىي     

 خليج عمان
صحار

دبي

ابو ظبي

 اإلمارات العربية
 المتحدة

مسقط

صور

جعالن بني بو علياألشخرة

الدقم

 سلطنة عمان

صاللة
اليمن

بركاء السيب

 المملكة العربية
 السعودية

 بحر العرب

خصب

األشخره – مسقط
325 كم بالسيارة

ف   األشخره – محمية راس الج�ف
82 كم بالسيارة

ي بو  األشخره – مركز الوالية )جعالن ب�ف
(   37.7 كم   بالسيارة                  عىي



فلل اللؤلؤ
فخامة العيش المطلقة عى الواجهة البحرية 

فلل النسيم 
إطاللة بحرية من عتبة دارك

فلل الجنائن 
خطوة واحدة من الطبيعة 

فلل المرجان 
انعش حواسك 

فلل الصدف 
تجربة فريدة للعيش

 اخملطط الرئيسي 

ابة للعيش 
ّ

خيارات واسعة وجذ
ي مجّمع الّسيف

ي انتظاركم �ف
�ف

فلل اللؤلؤفلل النسيم فلل النسيم اللؤلؤ

فلل المرجان 

فلل المرجان 

فلل الجنائن 

فلل الجنائن 

فلل الصدف 
فلل الصدف 

حديقة



جتربة مذهلـة ومناظر جذابـة 



فخامة الحياة على الواجهة البحرية 



اشحـن طـاقتك
وانعـش حـواسك



مساحات خضراء 
لقضاء أجمل حلظات

املرح العائلية 



 4X فلل اللؤلؤ

فلــل بتصاميــم حديثــة تمنحــك إطاللــة بحريــة بانوراميــة لالســتمتاع 
ي وأشــعة 

بصفــاء الطبيعــة الســاكن عــى امتــداد شــاطئ األشــخرة النــ�ت
الشــمس الدافئــة.

لبحــر  البــاردة  والنســائم  الشــاطئ  عــى  بــة 
ّ

الخل بالمناظــر  اســتمتع 
لــك ف ي األشــخرة مــن نافــذة م�ف

العــرب، وتأمــل بــزوغ الفجــر الســاحر �ف



ل ز فلل تضم 3غرف نوم + غرفة عاملة الم�ز

 4X فلل اللؤلؤ

البحر 

الشارع الرئيسي

3غرف نوم مع حّمام ملحق
ل مع حمام ملحق ف غرفة منفصلة لعاملة الم�ف

مجلس مع دورة مياه ملحقة
مطبخ عرصي

صالة معيشة مفتوحة + صالة طعام 
موقف سيارة

حديقة خاّصة
حوض سباحة خاص )اختياري(

 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

3 غرف نوم

 440 م�ت مربــع

 191.52 م�ت مربــّع

الوحدة

إجمالي مساحة األرض

إجمالي المساحة المبنية                                          

ي  
الطابق األول الطابق األر�ف

فخامة الحياة على الواجهة البحرية 

فلل اللؤلؤفلل اللؤلؤ



11 X فلل النسيم

، وتمنح قاطنيها  تطل هذه الفلل الواسعة عى واجهة الشاطئ
فاتها المفتوحة. ة من نوافذها و�ش مناظر خالبة مبا�ش



ي  
 الطابق األر�ف

فخامة الحياة على الواجهة البحرية 

فيال تحتوي عىل 3 غرف نوم

11 X فلل النسيم

3 غرف نوم مع حّمام ملحق
 مطبخ عرصي

 صالة معيشة مفتوحة + صالة طعام
موقف سيارة

 حديقة خاّصة
 حوض سباحة خاص )اختياري(

 

 	
 	
 	
 	
 	
 	

3غرف نوم  

220 م�ت مربــّع

150,2 م�ت مربــّع

الوحدة

إجمالي مساحة األرض

إجمالي المساحة المبنية                                          

البحر 

الشارع الرئيسي

فلل النسيمفلل النسيم
فلل تحتوي على 4 غرف نوم



الّســيف   مجمــع  أرجــاء  ف  بــ�ي الطلــق  الهــواء  ي 
�ف بأوقاتــك  اســتمتع 

للشــواء  المخصصــة  واألماكــن  عــب 
ّ
الل وســاحات  الممــّرات  حيــث 

بصحبــة  اللحظــات  أجمــل  تمنحــك  ي  الــ�ت اء  الخــرصف والمســاحات 
واألصدقــاء. العائلــة 

ي تعكــس متعــة الحيــاة وتهديــك  مــكان حافــل بالتجــارب الفريــدة الــ�ت
الســكينة.

خطوة واحدة تفصلك 
عن الطبيعة 

فلل الصدف - فلل المرجان - فلل الجنائن



 14 X فلل الصدف

16 X فلل املرجان



ي  
 الطابق األر�ف

ز نوم فيال تحتوي عىل غرفت�ي

 14 X   فلل الصدف
 16 X  فلل املرجان

ف نوم مع حّمام ملحق غرفت�ي
 مطبخ عرصي

 صالة معيشة مفتوحة + صالة طعام
موقف سيارة

 حديقة خاّصة

 	
 	
 	
 	
 	

ف نوم غرفت�ي

160 م�ت مربــّع

107,32 م�ت مربــّع

الوحدة

إجمالي مساحة األرض

إجمالي المساحة المبنية                                         

البحر 

الشارع الرئيسي

فخامة الحياة على الواجهة البحرية 

فلل الصدف والمرجانفلل الصدف والمرجان
تحتوي الفلل على غرفتين نوم



30  X فلل اجلنائن



ز نوم فيال تحتوي عىل غرفت�ي

30 X فلل اجلنائن

ف نوم مع حّمام ملحق غرفت�ي
 مطبخ عرصي

 صالة معيشة مفتوحة + صالة طعام
 موقف سيارة

 حديقة خاّصة

 	
 	
 	
 	
 	

ف نوم غرفت�ي

180 م�ت مربــّع

122,69 م�ت مربــّع

الوحدة

إجمالي مساحة األرض

إجمالي المساحة المبنية                                         

البحر 

الشارع الرئيسي

فخامة الحياة على الواجهة البحرية 

فلل الجنائنفلل الجنائن
تحتوي الفلل على غرفتين نوم

5X10 m



+968 24 131200
info@sandan.om

www.sandan.om

لمزيد من المعلومات حول :

وع  ي استفساراتكم حول المرش
يسعدنا تل�ت

 : ير�ب التواصل ع�ب



+968 24 131200 | info@sandan.om
www.sandan.om


