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نبذة عن شركة بلووم
بلــووم القابضــة ،إحــدى الشــركات التابعــة للوطنيــة
القابضــة ،والمتخصصــة فــي مجــال تطويــر المجتمعــات
المتكاملــة والمســتدامة ،حيــث تتيح للســكان االســتمتاع
بكامــل أســاليب الحيــاة العصريــة .وتلتــزم المجموعــة
بتخطــي توقعــات العمــاء مــن خــال الشــراكة مــع أفضــل
وأرقــى الجهــات والمســتثمرين فــي قطــاع التعليــم،
والضيافــة ،والرعايــة الصحيــة ،وخدمــات المجتمــع العقاري.
كمــا تمتلــك بلــووم محفظــة متنوعــة مــن المشــاريع
المتناميــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومنطقــة
الشــرق األوســط واوروبــا والواليــات المتحــدة األميركيــة.

About Bloom
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
expectation of buyers and investors through
partnership with best in class providers in
education, hospitality, healthcare and property
services. Bloom Holding has an established and
growing portfolio of projects wihin the UAE, the
MENA region, Europe and the United States.

Bloom Gardens at a Glance

لمحة عن حدائق بلووم

نمط حياة يحاكي الفن المعماري المتوسطي

A Mediterranean Way of Life

بموقعهــا المم ّيــز واالســتراتيجي علــى الكورنيــش الشــرقي فــي
تعــد حدائــق بلــووم أحــد أكثــر األماكــن
قلــب جزيــرة أبوظبــيّ ،
المفضلــة للســكن فــي أبوظبــي ،حيــث أ َنهــا محاطــة بطبيعــة
أن خياراتهــا متنوعــة تتــراوح مــا بيــن منــازل
وبيئــة خالبــة ،كمــا َ
“تــاون هــاوس” فاخــرة مــن  3-4غــرف ،وفلــل شــبه منفصلــة
وبيــوت ســكنية ،وكذلــك فلــل منفصلــة فاخــرة مــن  4-7غــرف.

Located on the Eastern Mangrove Corniche Road, the
exclusive Bloom Gardens community is one of the most
desirable residential addresses in Abu Dhabi. Set in a
lush landscaped environment, this gated development
features spacious three and four-bedroom townhouses
and semi-detached villas, as well as luxurious detached
villas ranging from four to seven bedrooms.

تحاكــي الطــرز المعماريــة لحدائــق بلــووم بســاطة ورقــي أريــاف
توســكاني واســبانيا ،حيــث ُمزجــت العناصــر الطبيعيــة مثــل
الخشــب والطيــن مــع عناصــر البنــاء األخــرى لخلــق أجــواء مــن
االســترخاء التــي تعــرف بهــا منطقــة البحــر األبيــض المتوســط.
إضافــة إلــى األســقف المرتفعــة والمســاحات الكبيــرة لغــرف
المعيشــة المفتوحــة علــى شــرفات مظ ّللــة ،تز ّينهــا إطــاالت
رائعــة علــى المنطقــة المحيطــة مــن حولهــا.

The architecture is inspired by the rustic simplicity of
Tuscany and Spain, blending natural elements such as
wood and terracotta to create a relaxed Mediterranean
ambiance. High-ceiling rooms and large living spaces
open onto shady balconies and terraces, with amazing
views over the neighborhood.

Ideally located on the Eastern Mangrove corniche road in Abu Dhabi

ﺣﺪاﺋﻖ ﺑﻠﻮوم

Bloom Gardens

 .١ﺟﺴﺮ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ
 .٢ﻣﻨﺘﺰه اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ
 .٣ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ
 .٤ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
 .٥ﺟﺴﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊ

1. Sheikh Zayed Highway
2. Sheikh Zayed Park
3. Sheikh Zayed Grand Mosque
4. Sheikh Zayed Sports City
5. Al Maqtaa Bridge

يحتل المشروع موقعًا استراتيجيًا على الكورنيش الشرقي في قلب جزيرة أبوظبي

المنطقة السكنية

من المناظر الطبيعية الخ ّ
البة إلى نمط
من المعيشة والرفاهية

The Neighbourhood

From Lush Landscapes to Lavish
Living

توفــر حدائــق بلــووم خدمــات الحراســة واألمــن علــى مــدار الســاعة
جمــع
وتضــم مجموعــة كبيــرة مــن المرافــق تشــمل مركــز ُم ّ
حدائــق بلــووم الــذي ســيفتح أبوابــه فــي صيــف  ،2016وحضانــة
بلــووم وعيــادة طبيــة .وكعالمــة فارقــة تُم ّيــز مشــروع بلــووم
الرائــد فــي أبوظبــي ،فإنــه مــن المتوقــع البــدء ببنــاء المرحلــة
الثالثــة التــي ستشــكل الكتلــة المعماريــة األكبــر فــي هــذا
المشــروع ،وســتنقله إلــى مرحلــة التطويــر وتجعــل منــه واقعــً
ملموســً.

Bloom Gardens offers round-the-clock security and
a host of upscale amenities including a community
centre that will open its doors in the summer of 2016,
as well as the Bloom nursery and polyclinic. Marking a
major milestone in the realisation of Bloom’s flagship
project in Abu Dhabi, the start of construction of Phase
3 is anticipated to bring critical mass to the project,
bringing the development to maturity.

كمــا يضــم هــذا المشــروع كليــة برايتــون أبوظبــي التــي
تأسســت عــام  2011مــن قبــل بلــووم للتعليــم بالتعــاون مــع
كليــة برايتــون – المملكــة المتحــدة.

The project is also home to Brighton College Abu Dhabi
that was established in 2011 by Bloom Education in
association with Brighton College-UK.

جــاء اســم حدائــق بلــووم انطالقًا من اإلطاللة الخالبــة والطبيعية
التــي تتم ّيــز بهــا ،حيــث تــم تخطيــط المســاحات الخضــراء بعنايــة
المجمــع وتبهــج الحــواس وتتيــح لسـ ّ
المجمــع
ـكان
فائقــة لتز ّيــن
ّ
ّ
والتجول باســتمتاع على امتداد المســارات المحفوفة
االســترخاء
ّ
ّ
المســطحات
جوانبهــا بالخضــرة والمظ ّللــة باألشــجار؛ تتخللهــا
المتنوعــة .تو ّفــر المنــازل الفخمــة فــي حدائــق بلــووم
المائ ّيــة
ّ
نمــوذج مــن المعيشــة الراقيــة المتناغمــة مــع الطبيعــة.

The beautiful display of nature gives Bloom Gardens
its name. Its carefully planned landscaping is refreshing
for the senses allowing residents to take relaxing strolls
along tree lined paths, past the community’s many
water features. A plush home in Bloom Gardens offers
sophisticated living in tune with nature

التصاميم

The Styles

المرافق والمزايا

األندلسية

Andalusian

المزايا

اســتوحيت المنــازل األندلســية التقليديــة مــن الخالصــة الفريــدة
للفــن المعمــاري االســباني والمغاربــي؛ حيــث تــم ترتيبهــا حــول
واحــدة أو أكثــر مــن الباحــات المرصوفــة؛ والتــي تكــون بمثابــة
مســاحات للمعيشــة األوليــة ومســطحات خضــراء تثــري نمــط
الحيــاة للمقيميــن .وهيــاكل طويلــة ومســتطيلة ،ومنخفضــة
االرتفــاع بنيــت لتتماشــى مــع المعالــم الطبيعيــة للمنطقــة
المحيطــة.

توسكان
يتجلــى الطــراز االيطالــي فــي تصاميمهــا الداخليــة والخارجيــة
المقوســة ،والشــرفات
حيــث الواجهــات التــي تم ّيزهــا األبــواب
ّ
والمداخــل البــارزة بأعمدتهــا الصغيــرة .تتميــز الطوابــق العليــا
بنوافــذ أصغــر مــع أســقف قليلــة االنحــدار .كمــا تمتلــك بعــض
المنــازل واجهــات بتصاميــم مم ّيــزة تدمــج احــدث المفاهيــم
المعماريــة.

Andalusian homes are inspired by traditional Spanish
and Moorish courtyard houses, often arranged around
one or more patios which serve as primary living spaces
and garden retreats. They are long, rectangular, low rise
structures built to follow the natural contours of the
surrounding area.

Tuscan
Homes are built with traditional Italian design elements
in mind. The facades feature arched doors, porches, and
entrance areas accentuated by small columns. Upper
floor windows are smaller and roofs are low pitched.
Some of the homes have distinctively designed facades
with asymmetrically placed doors and windows.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

وحدات سكنية جاهزة بتشطيبات عالية الجودة
مطابخ بخزائن أنيقة وأسطح من الحجر الطبيعي
أسقف عالية لمساحات المعيشة
خزائن وأدراج داخل الحائط في جميع غرف النوم
مخططات مختلفة من الزخارف صممها مهندسون محترفين
فــي الديكــور الداخلي
غرف نوم ماستر فخمة ومم ّيزة
حمامات عالية الجودة بملحقاتها الكاملة
غرفة للخادمة
غرفة للسائق في الفلل المستق ّلة

المرافق
•
•
•
•
•
•
•

للمجمع السكني
بوابة رئيسية
ّ
حراســة األمــن علــى مــدار  24ســاعة مع بطاقة دخــول من البوابة
للمركبات والمشاة
مخصص لكل وحدة سكنية
مواقف للسيارات
ّ
مواقف للزوار
مجمع حدائق بلووم
مركز
ّ
مخصصة للصالة بقسمين للذكور واإلناث
قاعات
ّ
منطقة لعب األطفال

The Features and Facilities

Features
• High-quality finishing
• Kitchens with elegant cabinetry and natural stone
countertops
• High ceiling living spaces
• Built-in wardrobes in all bedrooms
• Different schemes of finishes designed by
professional interior designers
• En-suite Master bedrooms
• High quality bathrooms with all accessories
• Maid’s room
• Driver’s room for detached villas

Facilities
• A gated master planned residential community
• 24-hour security with guard controlled access for
vehicles and pedestrians
• Parking spaces within each residences
• Visitors parking
• Neighbourhood Community Centre
• Male and female praying halls
• Kids playing area

The Community

المجمع السكني
ّ

Semi Detached Villa A & B
3 Bedrooms, G+1, Covered Parking

VILLA / UNIT

Semi Detached Villa A & B
3 Bedrooms, G+1, Covered Parking

SDVA

SDVB

Area in Sq.M

299

298

(Range) in Sq. Ft

3218

3207

No. of bedrooms

3

3

No. of Maid rooms

1

1

No. of Drivers’ rooms

0

0

Quadplex

3 & 4 Bedrooms, G+1 & G+2, Covered Parking

Quadplex, Townhouse Villas Type A

Quadplex, Townhouse Villas Type B & C

Quadplex, Townhouse Villas Type D

4 Bedrooms, G+2

3 Bedrooms, G+1

3 Bedrooms, G+1

VILLA / UNIT

T-A

VILLA / UNIT

T-B

T-C

VILLA / UNIT

T-D

Area in Sq.M

497

Area in Sq.M

372

374

Area in Sq.M

358

(Range) in Sq. Ft

5349

(Range) in Sq. Ft

4004

4025

(Range) in Sq. Ft

3853

No. of bedrooms

4

No. of bedrooms

3

3

No. of bedrooms

3

No. of Maid rooms

1

No. of Maid rooms

1

1

No. of Maid rooms

1

No. of Drivers’ rooms

0

No. of Drivers’ rooms

0

0

No. of Drivers’ rooms

0

Pentaplex Townhouse Villa
3 BEDROOMS, G+1

Pentaplex Townhouse Villa Type A & E
3 Bedrooms, G+1

Pentaplex Townhouse Villa Type B & D

Pentaplex Townhouse Villa Type C

3 Bedrooms, G+1

3 Bedrooms, G+1

VILLA / UNIT

F-A

F-E

VILLA / UNIT

F-B

F-D

VILLA / UNIT

F-C

Area in Sq.M

288

291

Area in Sq.M

302

305

Area in Sq.M

318

(Range) in Sq. Ft

3100

3132

(Range) in Sq. Ft

3250

3282

(Range) in Sq. Ft

3422

No. of bedrooms

3

3

No. of bedrooms

3

3

No. of bedrooms

3

No. of Maid rooms

1

1

No. of Maid rooms

1

1

No. of Maid rooms

1

No. of Drivers’ rooms

0

0

No. of Drivers’ rooms

0

0

No. of Drivers’ rooms

0

Villa Type C
5 Bedrooms + Family, G+2 + Driver

Villa Type C

5 Bedrooms + Family, G+2 + Driver

VILLA / UNIT

V1C

Area in Sq.M

609

(Range) in Sq. Ft

6555

No. of bedrooms

4 + Majlis + Study + Retreat

No. of Maid rooms

1

No. of Drivers’ rooms

1

Villa Type D
4 Bedrooms, G+1

Villa Type D
4 Bedrooms, G+1

VILLA / UNIT

V1D

Area in Sq.M

450

(Range) in Sq. Ft

4843

No. of bedrooms

4 + Majlis

No. of Maid rooms

1

No. of Drivers’ rooms

1

المجمع السكني و التجاري
ّ

The Community Centre

حيــث تجتمــع العائــات واألصدقــاء والجيــران فــي المجمــع
الســكني لالســتمتاع بمجموعــة مــن المرافــق الترفيهيــة
والخدمــات التــي تضفــي المزيــد مــن الروعــة إلــى حدائــق
بلــووم ونمــط الحيــاة المفعــم بالحيويــة والنشــاط.

Families, friends and neighbours will get to gather
at the Community Centre to enjoy a range of
facilities and services that complement the
wonderful Bloom Gardens lifestyle.

مجمــع حدائــق بلــووم فــي صيــف
ســيتّم افتتــاح مركــز ّ
 ،2016وســيحتضن الخدمــات التاليــة:

The Community Centre which will open in
the summer of 2016, will have the following
amenities:

• منطقة لالستقبال
• غرف للساونا والبخار (رجال ونساء)
• صالــة متعــددة الوظائــف الســتضافة كافــة انــواع
المناسبات ،كما تّم تزويدها بمداخل خارجية مباشرة/
لمنــح العزلــة للمناســبات الخاصــة عنــد الحاجــة.
المجمع بســعة  200شــخص،
• تّم توفير مســجد داخل
ّ
مــع تزويــده بكافــة المرافــق الالزمــة.
يتضمــن النــادي الصحــي ،للرجــال والنســاء ،صالــة،
• ّ
غــرف للتبديل/االســتحمام ومنطقــة الصالــة الرياضيــة
الرئيســية.
• احواض للسباحة للصغار والراشدين.

• Welcoming reception area
)• Sauna & steam rooms (male & female
• Multi-functional hall for hosting various types of
events, also provided with direct external access
for segregated/private function when needed.
• A 200-pax capacity prayer community mosque
complete with its amenities is also provided
within the complex
• Female and male health club which includes a
lounge area, changing/shower room and main
gym area
• Swimming pools for kids and adults

املعلومــات الــواردة يف هــذه النــرة مطروحــة ألغـراض املعلومــات العامــة فقــط .وهــذه املعلومــات مقدمــة مــن قبــل رشكــة بلــووم العقاريــة و/أو الــركات التابعــة لهــا .ورغــم جهودنــا املبذولــة للحفــاظ عــى
هــذه املعلومــات حديثــة وصحيحــة ،إال أننــا ال نقــدم أيــة مزاعــم أو ضامنــات مــن أي نــوع كانــت ،ســوا ًء علنيــة أو ضمنيــة ،حــول مــدى اكتــال ،أو حجــم ،أو دقــة ،أو موثوقيــة ،أو مالءمــة ،أو األطــر الزمنيــة
للتســليم ،أو توافريــة أي مــن املمتلــكات املذكــورة يف هــذه النــرة ،أو عــن مــدى نطــاق ،أو توافريــة ،أو اكتــال أي مــن الخدمــات أو املرافــق ذات الصلــة ،أو اســتخدامها ألي غــرض كان .وأي اعتــاد مــن جهتكــم
عــى هــذه املعلومــات ســتتحملون مســؤوليته بشــكل كامــل ،ويف أي حــال مــن األحــوال لــن تقــع علينــا مســؤولية أي خســارة أو رضر ،مبــا فيهــا عــى ســبيل املثــال ال الحــر ،أي خســارة أو أرضار غــر مبــارشة أو
.تبعيــة ،ناجمــة عــن اعتــادك عــى املعلومــات الــواردة يف هــذه النــرة
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