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فندق الوادي 
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اكتشف منط حياة جديد
 � مش�ب قلب الدوحة

مش�ب قلب الدوحة أك� مدينة ذكية ومستدامة � العا�. ويعيد املشروع إحياء القلب التجاري القدمي ملدينة 
مش�ب من خالل لغة معمارية جديدة ُتعّزز التعايش اجملمتعي على امتداد 31 هكتار� (76 فدان�). فاملشروع هو 

مزيٌج من ال�اث القطري التقليدي والتقنيات احلديثة مع ال�كيز على االستدامة واالنسجام مع البيئة احمللية. ويضم 
املشروع املتعدد االستخدامات مائة مبنى من ضمنها  مبا¼ سكنية ومساحات مكتبية، مساحات جتزئة واسعة 

وفاخرة، مراكز ترفيه راقية، وحدات سكنية وشقق فاخرة باÂضافة إÁ سلسلة من الفنادق واملتاحف الدولية 
واملرافق الفنية والثقافية العاملية.

أسلوب معيشة مميز
• جتربة حضارية راقية وسط �تمع مزدهر � 

قلب املدينة. 
• عقارات سكنية تضم سلسلة من املبا¼ 

التجارية العامليةو�الت التجزئة واملرافق 
الفنية والثقافية العاملية.

• �موعة Åتارة من املبا¼ املتجاورة تضمن 
اخلصوصية التامة.

• كافة الوسائل التكنولوجية العصرية املراعية 
للبيئة التي تؤّمن الراحة التامة وتستخدم احلد 

اÉدنى من الطاقة.

• سلسلة من املتاجر الفاخرة واملطاعم الراقية 
واملرافق الفنية والثقافية على مسافة قريبة 

ميكن قطعها س�� على اÉقدام.
• أكادميية قطر – مش�ب باÂضافة إÅ Áتلف 

املرافق
  التعليمية لÌطفال.

• مساجد ومصّلى مش�ب.

�تمع متكامل
• بيئة مناسبة للمشاة. 

• ممرات ومواقف لركن الدراجات الهوائية. 
• أك� من 10 آالف موقف سيارة حتت مستوى اÉرض. 

• خدمة ركن السيارات. 
• يقع املشروع بالقرب من مطار حمد الدوÔ وكورنيش 

الدوحة.
• تقع أكÕ �طة م�و � قطر � مدينة مش�ب 

قلب الدوحة.
• شبكة ترام داخلية

مواصالت وتنقالت سلسة



وحدات سكنية � شارع اخليل
املوقع

• بجانب �مع "الغال�ي“ التجاري الذي يضم سمارت مش�ب مونوبري وسينما 
نوفو ومرافق ال�فيه اخملصصة لÌطفال والعديد من احملالت واملطاعم

• بالقرب من فندق ماندارين أورينتل اخلمس النجوم الفخم 
• بالقرب من �طة م�و قطر الرئيسية، �طة املش�ب 

• حدائق مش�كة ومرافق Åصصة لÌطفال تقع ضمن �مع املبا¼ اÉربع 
• �الت جتزئة � الطابق اÉرضي للمبنى

• بقرب التقاطع بني شارع الكهرباء التاريخي، الشارع اÉول � قطر الذي مت 
تزويده بالكهرباء 

مميزات الشقق السكنية
• شقق من غرفتني إÁ أربع غرف نوم 

• غرف نوم شاسعة مع حماماتها اخلاصة وخزائن كب�ة
Õقامة اخلدم � كل شقة من 3 غرف نوم أو أكÂ ملحق •

• وحدات دوبلكس متاحة داخل كل مبنى
• بلكونات وشرفات خاصة 

خدمات املبنى 
• مصعد خاص يصل إÁ موقف السيارات � الطابق السفلي 

• مواقف Åصصة لركن الدراجات الهوائية وغرف تخزين � الطوابق السفلية 
• خدمات أمنية واستقبال على مدار الساعة � كل مبنى

• مزايا حصرية تشمل بركتي سباحة (للكبار والصغار) وصاالت رياضية للنساء 
والرجال وناد اجتماعي وشرفات خاصة

• حديقة � الطابق اÉول ميكن الوصول إليها من جميع الشقق من داخل 
وخارج املبنى 

• حديقة � الطابق اÉرضي للسكان والضيوف والعامة ميكن الوصول إليها 
مشي� على اÉقدام أو على الدراجة

نظام املنازل الذكية
• أجهزة  للتحكم بأنظمة املنزل 

• شبكة ألياف بصرية عالية السرعة 
• سهولة االتصال ملستخدمي كافة شبكات تزويد اخلدمات 

• إدارة استهالك الطاقة 
HD تقنية Õمزامنة الصوت مع الفيديو على الشاشة ع •

• خدمة اتصال حديثة عÕ بروتوكول االن�نت 
• اتصال مرئي عن طريق االن�كوم

متوسط املساحة (م	 مربع)الكميةعدد الغرفعدد الطوابقاملبنى

أنواع الشقق
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