


الخدمــات والمرافق:

•خدمــة الكونســيرج الشــخصية لمســاعدة الُنزالء في 

الوصــول إلى أبــرز الِوجهــات اإلجتماعيــة والترفيهية في 
الدوحــة وأكثر من ذلك.

•مدخــل خاص إلى الشــاطىء .

•حمامــات ســباحة تطــل على الخليــج العربي.

•مطاعــم واســتراحات متعــددة حاصلة علــى عدة جوائز .

•خدمات نادي الشــاطىء.

•منتجــع صحــي بمواصفــات عالمية خاصة 

باالنتركونتيننتــال تتوافــر فيــه جميــع العالجات 
الطبيعيــة الخاصــة بالجمال واإلســترخاء.

•نــادي صحــي رياضي يوفــر مجموعة مــن دورات اللياقة.
•مالعب تنس وســكواش.

•ملعــب لألطفال.

•مركــز رجال األعمال.

•خدمــات تنظيــف منزلي مرتين في األســبوع.



         

التــوازن المثالــي بين الُخصوصيــة والعيش 
الُمتــرف مع إطــاالت الخليج العربي الســاحِرة

انتركونتيننتــال
ريزيدنس  الدوحة 

التــوازن  المثالــي بيــن الُخصوصية والعيــش الُمترف 
مــع إطــالالت الخليج العربي الســاحِرة

انتركونتيننتــال الدوحــة ريزيدنــس، إحدى أحدث 
وأرقــى مناطــق اإلقامة في الدوحة، تُوفــر بيئة 

ُمحيطــة تَســعى إلــى إعادة تغييــر المفهوم 
التقليــدي للرفاهيــة إلــى األبد. تقــع على أطول 

شــاطىء طبيعــي وخاص في الدوحة. تــم تصميم 
هذا المشــروع الســكني بشــكٍل رائع ليوّفر أســلوب 

حيــاة ال مثيل له.

كل جــزء مــن هذا المشــروعُ يعبر عن أرقى ُمســتوى 
مــن الحيــاة العصرّيــة. تــم تصميمها لتوفــر مزيجًا 

مــن األناقــة العربية واألوروبية.

وكونهــا ُمحاذيــة لفنــدق انتركونتيننتــال الدوحة 
ذي  الخمــس نجــوم، فإن  هذه المســاكن مزّودة 

بمرافــق رائعــة تلبي كافــة احتياجات الُنَزالء. 



Ground Floor Plan

First Floor Plan

فيــا على شــاطىء البحــر مكونة من3 غرف نوم:
نــة مــن طابقين وبمســاحة  فلــل علــى شــاطىء البحــر ُمكوَّ

278 متــر مربــع ذات إطــالالت رائعــة علــى الخليــج العربي.
نــة مــن ثــالث غرف نــوم، ســوف تمنحك   هــذه الفلــل الُمكوَّ

أنــت وعائلتــك أســلوب الحيــاة الفاخــرة. تعكــس المزيــج 
المثالــي بيــن الحداثــة والحيــاة العصريــة. مفروشــة بطــراز عربــٍي 

ة. ة ِبمرافــق َعصريــة وُشــرفات خاصَّ وأوروبــٍي راٍق، ُمجهــزَّ

فيــا ُتطــل على بركــة الســباحة تتكون من3 غرف نوم:

ُمــزودة بكافــة خدمــات الحيــاة العصريــة، تتكــّون هــذه الِفلل 
278 متــر مربــع، وتُِطل  الواســعة مــن طابقيــن بمســاحة 

علــى بركــة الســباحة وتتميــز بمســاحات مفتوحــة وُشــرفات 
. ة صَّ خا

تــم تصميــم هــذه الفلــل لتعكــس كٍل مــن الــِدفء العربي 
واألوروبــي بطريقــٍة أنيقــة، وتُوفــر أســلوب الحيــاة الُمترف 

ســواء كان ذلــك لزوجيــن أو لعائلــٍة بأكملهــا.
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كأســلوب حياتــك الخــاص والُمتــَرف يبــدأ مــن هنــا مع هذه 
 75 نــة مــن طابــٍق واحد بمســاحة  الشــقق الواِســعة الُمكوَّ
دة بكافــة الَمَراِفق  متــر مربــع مــع ُشــرفٍة خاصة.وهي ُمــزوَّ

فر  التــي تجمــع مــا بيــن األناقــة اأُلوروبية واِلــدْفء العربــي، لتوَّ
لكــم أســلوب الحيــاة الُمتــَرف، ُمناِســبة لــألزواج أو األفراد.

شــقة بريميــوم مكونة مــن غرفة نوم واحدة:
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ً مــن أســلوب الحياة الراقــي في هذه الشــقق  ُكــن جــزءا
نــة مــن طابــق واحــد بمســاحة 75 متــر مربع،  الواســعة الُمكوَّ

مــع شــرفة خاصــة ُمطّلــة علــى الحدائــق الرائعة والمســابح. 
وهــي ُمــزودة بكافــة الَمَراِفــق التــي تجمــع ما بيــن األناقة 

اأُلوروبيــة والــِدْفء العربــي لتوفــر لكــم أســلوب الحياة 
الُمتــرف. ُمناِســبة لــألزواج أو األفراد.

شــقة بريميــوم مكونــة مــن غرفــة نــوم واحــدة 
الســباحة: ُمطّلــة علــى بركــة 
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تَُوفــر مســاحة واســعة للَعيــش، ُمكونَّــة مــن طابٍق 
دة بشــرفٍة خاّصة  واحــد بمســاحة 135 متــر مربــع، وُمــزوَّ
تُطــل علــى الحدائــق الرائعــة وبركــة الســباحة. ُكن جزءاً 

مــن أســلوب الحيــاة الراقــي الُمــزود بمرافــق حديثة، 
وتصاميــم َعصريــة تعكــس الــدفء األوروبــي والعربي. 

ُمناســبة لألفــراد أو العائــالت الصغيــرة.

تُوفــر مســاحة واســعة للعيــش مــع نمــط حياٍة راٍق، 
نــة مــن طابــٍق واحد وبمســاحة  هــذه الشــقق الُمكوَّ

135  متــر مربــع، تجمــع مــا بين الــدفء العربي ووســائل 
الراحــة األوروبيــة الحديثــة. مناســبة لألفــراد أو العائــالت 

الصغيــرة.

شــقة ديلوكــس مكونة مــن غرفتين نوم 
ُمطلــة على بركة الســباحة:

شــقة ديلوكــس مكونة مــن غرفتين نوم: 
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ً من أســلوب الحيــاة الراقي مــن خالل هذه  ُكــن جــزءا
نــة مــن طابــٍق واحد وبمســاحة  الشــقق الواســعة الُمكوَّ

167 متــر مربــع مــع ُشــرفات خاصة،  وإطالالت ســاحرة 
علــى الخليــج العربــي. مــزودة بمرافــق حديثــة تجمــع ما 

بيــن األناقــة األوروبيــة والــدفء العربــي لتضمن أســلوب 
حيــاة ُمتــرف لكــم. ُمناِســبة لــألزواج أو العائالت.

نة من  ــة على البحــر و ُمكوَّ شــقة بريميــوم ُمطلَّ
3 غرف نوم :

نة مــن طابٍق واحــد وبمســاحة 167 متــر مربع، مع  ً مــن أســلوب الحيــاة الراقــي مــن خالل هــذه الشــقق الواســعة الُمكوَّ ُكــن جــزءا
ُشــرفات خاصــة تُطــل علــى الحدائــق الرائعــة وبركــة الســباحة. تــم مــزج حداثــة التصميــم األوروبــي المتألــق مع الــدفء العربــي لتوفير 

أســلوب حيــاة ُمتــرف لكــم. ُمناِســبة لــألزواج أو العائالت.

نة من 3 غرف نوم : ــة على بركــة الســباحة و ُمكوَّ شــقة بريميــوم ُمطلَّ






