بعــض األماكــن تتعــدى أهميتهــا مجــرد
كونهــا نقــاط عــام علــى الخريطــة.
فأهميتهــا قــد تتخطــى حــدود المــدن التــي
ولــدت فــي كنفهــا.
هي ليست منطقة أو حي.
فقــد أضحــت تنبــض كالعــروق ،وترفــرف
كالــروح ،بــل ســمت لتصبــح مزاجــ ًا عامــ ًا.
وعلــى غــرار ســوهو فــي نيويــورك ،حيــث
تلتقــي الفنــون الجميلــة بروائــع الطهــي.
وحيــث تمتــزج اإلثــارة مــع الحيوية إلبــداع كل
مــا هــو جديد.
وتجتمــع العقــول المفكــرة والنيــرة التــي
ترســم مســارات المســتقبل.
كمــا أنهــا الوجهــة التــي بإمكانــك العثــور
فيهــا علــى جوهــر حيــاة مدينــة نيويــورك.
المكان الذي ستواجه فيه ذاتك الحقيقية.
مرحب ًا بكم في سوهو سكوير.

SOME PLACES ARE MORE THAN
JUST POINTS ON A MAP.
THEY GO BEYOND THE CITIES THEY
ARE BORN WITHIN.
THEY ARE NOT A DISTRICT OR A
NEIGHBORHOOD.
THEY HAVE BECOME A FEELING.
A SPIRIT, A STATE OF MIND.
JUST LIKE SOHO IN NEW YORK,
WHERE FINE ART MEETS THE
CULINARY
ARTS.
WHERE EXCITEMENT AND VITALITY
CREATE THE NEW.
WHERE THE BRIGHT MINDS OF THE
FUTURE HANG OUT.
IT’S WHERE YOU CAN FIND THE
ESSENCE OF THE NEW YORK LIFE.
A PLACE WHERE YOU CAN FIND
YOUR TRUE SELF.
WELCOME TO SOHO SQUARE.

العيش في كنف
فنون أبوظبي

LIVING IN
THE ART F
ABU DHABI

AB UT SAADIYAT

لمحة عن جزيرة السعديات

هديــة مــن شــركة التطوير واالســتثمار الســياحي

متـــميــــز وبعيـــــد
عـن المألـوف

هديــة مــن شــركة التطوير واالســتثمار الســياحي

)Courtesy of Tourism Development & Investment Company (TDIC

)Courtesy of Tourism Development & Investment Company (TDIC

MILES AWAY
FROM ORDINARY

بــدأت تتوضــح مالمــح ســوهو ســكوير فــي قلــب جزيــرة
الســعديات ،بأبوظبــي.

Soho Square is taking shape at the heart of
Saadiyat, Abu Dhabi.

ً
لمحــة
تعتبــر جزيــرة الســعديات الوجهــة التــي تقــدم لــك
ســاحرة عــن أفضــل مــا يميــز مدينــة أبوظبــي ،فهــي عبــارة
عــن معلــم عالمــي الطــراز تنتشــر فــي أنحائهــا المتاحــف
المرموقــة ،والفنــادق الرائعــة ذات خمــس نجــوم ،ومضمــار
ملعــب الغولــف الشاســع ،ومراســي اليخــوت ،واللوحــة
المثاليــة التــي تحتضــن الشــواطئ البحريــة الجميلــة،
ومحميــات الطبيعيــة ذات المســاحات الخالبــة التــي
صممــت بأســلوب متناغــم يحاكــي جمــال الجزيــرة.

Saadiyat is a destination that gives you a
glimpse of the finest that Abu Dhabi has
to offer. It’s destined to be a world-class
landmark with prestigious museums, exquisite
five-star hotels, a stunning golf course and
marinas, picture-perfect beaches and acres
of beautiful unspoiled nature reserve created
in harmony.

يبعــد جزيــرة الســعديات مســافة خمــس دقائــق بالســيارة
عــن وســط مدينــة أبوظبــي ،وخــال فتــرة زمنيــة قصيــرة
نســبي ًا ،أصبحــت الجزيــرة الخيــار المفضــل للســكن أو
الترفيــه للــزوار والمقيميــن فــي مختلــف أنحــاء دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والعالــم.

A five-minute drive from downtown Abu
Dhabi lies a haven that is Saadiyat. In a short
time, it’s become the preferred choice for
living or leisure for true global citizens from
across the UAE and the world.

الـــــمـــوقـــــع الــــمــثــــالــــي
PERFECTLY L CATED

يتميز سوهو
:سكوير بقربه من
،متحف زايد الوطني

،متحف جوجنهايم أبوظبي

مطاعم وفنادق مطلة
على الواجهات البحرية

،متحف اللوفر أبوظبي

مرافق تسلية وترفيه

،نادي غولف شاطئ السعديات

متاجر ومراكز تسوق

،جامعة نيويورك أبوظبي

SOHO SQUARE
WILL ENJOY
PROXIMITY TO:
Guggenheim, Abu Dhabi

Zayed National Museum

Louvre, Abu Dhabi

Waterfront restaurants and hotels

Saadiyat Beach, Golf Club

Leisure and entertainment facilities

New York University Abu Dhabi

Commercial and retail facilities

2

1
NYUAD

SOHO SQUARE

هديــة مــن شــركة التطوير واالســتثمار الســياحي

قريب من كل ما
يهمك
جــاءت والدة ســوهو ســكوير بالقــرب مــن الحــرم الجامعــي
فــي جزيــرة الســعديات ،حيــث تقــع جامعــة نيويــورك أبوظبــي،
وذلــك فــي قلــب مشــاريع التنميــة الثقافيــة إلمــارة أبوظبــي،
وفــي محيــط المتاحــف التــي تعــج بهــا المنطقــة.

)Courtesy of Tourism Development & Investment Company (TDIC

CLOSE TO ALL
THAT MATTERS
Set to take shape in the University
Neighborhood of Saadiyat, it’s right next to the
New York University Abu Dhabi campus and at
the heart of the cultural development of Abu
Dhabi with museums in close proximity.

هديــة مــن شــركة التطوير واالســتثمار الســياحي

)Courtesy of Tourism Development & Investment Company (TDIC

“They say that time
changes things, but you
actually have
to change them yourself.”
- Andy Warhol

”يقال بأن الوقت كفيل بتغيير
 لكن واقع األمر يحتم،األشياء
“.عليك تغييرها بنفسك
 آندي وورهول-

DESIGNED WITH HARM NY

صـــمـــــم بطــــابــــع متــناغـــم

نحو وعبر المستقبل
يتميــز ســوهو ســكوير الواقــع بالقــرب مــن الحــرم
الجامعــي لجزيــرة الســعديات بارتفــاع ســطحه بشــكل
متوســط ،وبكونــه منطقــة تطويــر عقــاري معاصــرة
متعــدد االســتخدام وتضــم كافــة العناصــر الســكنية،
والتجاريــة ،ومراكــز التســوق.
كمــا يتبنــى ســوهو ســكوير مفهــوم تســليط الضــوء علــى
المناظــر الطبيعيــة المحيطــة مــن خــال إبــراز جوهرهــا
الســاحر والجــذاب ،الــذي يعكــس ِق َيــم االنفتــاح والشــفافية
لمبــادئ التصميــم الرئيســي.
تعمــل الســاحة المركزيــة للمشــروع كمنصــة تفاعليــة
لتعزيــز الشــعور بنبــض المجتمــع المحلــي ،وبتداخــل
المحيــط العــام مــع المبنييــن الســكنيين المرتبطيــن معـ ًا
والمكونيــن مــن  10طوابــق.
لقــد تــم تصميــم ســوهو ســكوير اســتنادا ً علــى مفاهيــم
أنمــاط الحيــاة المســتدامة والتفاعليــة ،التــي تندمــج
بانســجام وتناغــم مــع النســيج الحضــري المحيــط بهــا.

OF THE FUTURE,
BY THE FUTURE
Soho square in Saadiyat’s University
– Neighborhood is a medium rise, mixed
use urban development that encompasses
commercial, retail and residential elements.
Soho Square embraces the focus of the
surrounding landscape by attracting its
sense of openness and transparency into
its core design.
The central courtyard, as a platform
elevates the vital sense of local community
and public connectivity to interlink the two
10-storey residential blocks.
Soho Square is built on the notions of
sustainable and vibrant living environments
that merge harmoniously to the surrounding
urban fabric.

نمط حياة جديد
وغير مسبوق
تــم تصميــم ســوهو ســوهو ســكوير علــى انهــا صيحــة
تجمــع مختلــف .مالمــح التنميــة الضاريــة المعاصــرة ،والتــي
تشــمل المســاحات الســكنية والتجاريــة ومراكــز التســوق
فــي جزيــرة الســعديات بأبوظبــي.

LIVE ABOVE
THE REST
Soho Square is a trendy mixed-use urban
development that encompasses residential,
retail and commercial space on Saadiyat, Abu
Dhabi.

تـــــــجـــــــــربـــــة الحــــــــــــيـــــــاة
THE LIVING EXPERIENCE

المزاج العام لسوهو
سكوير
تتميــز تجربــة العيــش فــي ســوهو ســكوير بكونهــا معاصــرة
ونابضــة بالحيــاة ،فهــي مســتوحاة مــن حي ســوهو العريــق والواقع
فــي مدينــة نيويــورك ،ويهــدف هــذا المشــروع إلــى إعــادة تعريــف
وصياغــة مفهــوم المدنيــة .وهــو يســلط الضــوء علــى إيجــاد
مســاحة تفاعليــة مليئــة بالفنــون الراقيــة ،والعالمــات التجاريــة
لألزيــاء الفاخــرة ،وسلســلة مــن المقاهــي العالميــة ،والوجهــات
التــي تشــجع علــى الحــوار وطــرح وجهــات النظــر الجديــدة حــول
تجربــة العيــش المعاصــرة .فهــو يجســد بحــق معنــى المــاذ
العصــري بعيــدا ً عــن الهمــوم اليوميــة  .وكل مــن يعشــق الفنــون
والموســيقى ونبــض الحيــاة العالميــة سيشــعرون بأنهــم فــي
المــكان الصحيــح.

A SOHO STATE
OF MIND
Experience modern and vibrant living experience in
Soho Square. Inspired by the SoHo district of New
York, this project aims to redefine the definition
of urban. With its focus on creating a space
filled with tasteful art, choice gourmet brands,
and trendy cafés and spaces that encourage
conversations and new perspectives on the living
experience. It’s a modern day sanctuary from the
mundane. Those who love art, music and global
vibes will feel right at home here.

يحتضــن مشــروع ســوهو ســكوير مجمــع ســكني متميــز
ً  بــدءا، شــقق ســكنية فاخــرة304 ورائــع يحتــوي علــى
،مــن اســتوديوهات وصــو ًال إلــى شــقق بثــاث غــرف نــوم
. وبنتهــاوس،وتاونهــاوس

SOHO SQUARE
RESIDENCES
Soho Square is a un iquely crafted
development and its residential complex
will feature 304 high-end residences upon
completion, ranging from studios to threebedroom apartments, townhouses and
penthouse.

مساحات المعيشة
LIVING SPACES

اإلقامة في سوهو
سكوير

الـــديكــــــوراتالـــــداخــــليــــة
EXQUISITE INTERI RS

الـــحيــــــــاة
العصـــريــة للفكـــــر
العصــــــــري
تــم إبــداع الديكــورات الداخليــة لهــذا المشــروع اســتنادا ً
ّ
علــى مفهــوم المواطــن العالمــي ،حيــث تبــرز لمســات
ً
مؤكــدة بذلــك علــى مبــدأ
التصاميــم المعاصــرة باعتــدال ،
مســاحات المعيشــة المشــرقة والمفتوحــة .أمــا الخطــوط
الرئيســية البســيطة والتصاميــم الفلســفية للمشــروع
فإنهــا مســتوحاة مــن واقــع شــقق الدوبلكــس الكالســيكية
التــي يتميــز بهــا حــي ســوهو بمدينــة نيويــورك ،والتــي يطغــى
عليهــا العنصــر الفنــي العصــري .جربــوا معنــا العيــش فــي
أحضــان ســوهو ســكوير لتتذوقــوا مــدى روعــة نمــط الحيــاة
الجديــدة والمتجــددة.

MODERN LIVING
FOR NEW AGE
THINKING
The interiors have been created
keeping the global citizen in mind. The
contemporary yet minimalistic styling
accentuates the bright open living spaces.
The simple lines and design philosophy is
inspired by classic loft apartments of the
Soho district that are artistic yet trendy.
Live here and experience a bold new
lifestyle.

منزل جديد
تنمو فيه
الســتديوهات أنيقــة،
عصريــة حديثــة
مــع تصاميــم
ٍ
ٍ
بمســاحات كبيــرة تتــراوح مــن  460إلــى  479قــدم مربــع،
ســتجد منــز ًال مناســب ًا تختبــر فيــه المعنــى الحقيقــي لــدفء
المنــزل وأنمــاط الحيــاة العصريــة.

STEP INTO YOUR
SPACE TO THRIVE
Intelligent design brings you a roomy studio
to call home. With apartments ranging from
460 to 479 square feet, you can find your
ideal modern abode.

اختبر معنى الرفاهية
وروعة الحياة العصرية

SAVOR EXQUISITE
MODERN LIVING

تتميــز جميــع الشــقق «بغرفــة نــوم واحــدة»
بتصميمهــا المريــح ومســاحتها الكبيــرة التــي تتــراوح
مــن  864إلــى  1,004قــدم مربــع ،فهــي الخيــار األمثــل
للباحثيــن عــن جــودة الحيــاة العصريــة ورغــد العيــش
والرفاهيّــة.

All our one bedroom properties are
spacious and comfortable. The layouts
range from 864 to 1,004 square feet,
offering a diverse choice for beautiful
contemporary living.

مساحة أكبر لحياة
أفضل
تجمــع شــقق «تــاون هــاوس» بيــن التصميــم المعمــاري
المبتكــرة بحرفيــة عاليــة
األنيــق والتفاصيــل الدقيقــة ُ
وأناقــة ُملفتــة تُضفــي جــوا ً مــن الراحــة والهــدوء ،ممــا
يجعــل منهــا الوجهــة المثاليــة للعائلــة الســعيدة .تتوفــر
الشــقق بمســاحات رحبــة مختلفــة تبــدأ مــن  2,181حتــى
 2,652قــدم مربــع ،كمــا يتمتــع الســكان بإمكانيــة
اســتعمال أحــواض الســباحة.

MORE SPACE TO
GROW CLOSER
The perfect address for a bustling family,
these townhouses merge intelligent open
architecture design with beautiful details that
invite a sense of calm. Available properties
range from 2,181 to 2,652 square feet and
offer pool access.

نمط الحياة المستقبلية
A FUTURISTIC LIFESTYLE

العيش وفق نمط حياة
سوهو
يهــدف ســوهو ســكوير إلــى خلــق بيئــة ســكنية صديقــة
للبيئــة وفائقــة الحداثــة ،تحيــط بهــا مجموعــة كبيــرة مــن
مراكــز التســوق الحيويــة والنابضــة بالحيــاة .أمــا وســائل
الراحــة العصريــة والعالميــة المســتوى فتشــمل المطاعــم
الراقيــة للذواقــة ،وحــوض الســباحة ،ومركــز متطــور للياقــة
البدنيــة .ســتجدون بهــا كل مــا تحتاجونــه للعيــش وفــق
نمــط حيــاة ســوهو.

LIVE THE SOHO
LIFE
Soho Square aims to create an ultramodern, art-infused environment-friendly
living quarters with a plethora of vibrant
commercial and vibrant retail offerings.
The world-class amenities will also include
gourmet restaurants, a swimming pool and
state-of-the-art fitness centre. Everything
you need to live the Soho life is here.
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ABOUT
BLOOM PROPERTIES
A subsidiary of National Holding, Bloom Properties is one
of the UAE’s foremost holding companies, committed to
building, operating and investing in premium communities

لمحة عن شركة
بلـووم القابضة
 إحدى الشركات التابعة لشركة،تعد شركة بلوم القابضة
 واحدة من الشركات القابضة الرائدة في،الوطنية القابضة

and enriching the lives of our customers through the

 وهي متخصصة في تطوير وإدارة وتشغيل مجمعات،اإلمارات

development and management of real estate, education

متكاملة ومستدامة توفر أنماط ًا معيشية عصرية وراقية وتثري

and hospitality assets. Bloom Holding is driven by its vision

 وتنطلق المجموعة من رؤية شاملة تركز على.تجربة العمالء

to go beyond the buyer and investors’ expectations through
design and partnerships with best in class providers to meet
the aspirations of new urban communities in their demand
for a better lifestyle and quality of life.

تخطي توقعات المشترين والمستثمرين من خالل الشراكات مع
أفضل مزودي الخدمات في قطاعات التعليم والضيافة والصحة
والعقارات.

Bloom Marina
Al Bateen, Abu Dhabi

Bloom Gardens
Eastern Mangrove Corniche, Abu Dhabi

Faya
Eastern Mangrove Corniche, Abu Dhabi

Bloom Towers
Jumeirah Village Circle, Dubai

Bloom Heights
Jumeirah Village Circle, Dubai

Soho Square
Saadiyat Island, Abu Dhabi

Park View
Saadiyat Island, Abu Dhabi

Bloom Central
Airport Road, Abu Dhabi

The information contained in this brochure is for general information purposes only. The information is provided by Bloom Properties and/or affiliated subsidiaries. While we endeavor to keep the information up to date and
correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, size, accuracy, reliability, suitability, delivery timeframes or availability of any property described in this brochure or
the extent, availability or completeness of any of the related services or facilities or their use for any purpose. Any reliance you place on such information is strictly at your own risk and in no event will we be liable for any loss or
damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, arising from your reliance on this brochure.

المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة مطروحــة ألغــراض المعلومــات العامــة فقــط .وهــذه المعلومــات مقدمــة مــن قبــل شــركة بلــووم العقاريــة و/أو الشــركات التابعــة لهــا .ورغــم جهودنــا المبذولــة للحفــاظ علــى هــذه المعلومــات حديثــة
ً
وصحيحــة ،إال أننــا ال نقــدم أيــة مزاعــم أو ضمانــات مــن أي نــوع كانــت ،ســواء علنيــة أو ضمنيــة ،حــول مــدى اكتمــال ،أو حجــم ،أو دقــة ،أو موثوقيــة ،أو مالءمــة ،أو األطــر الزمنيــة للتســليم ،أو توافريــة أي مــن الممتلــكات المذكــورة فــي هــذه
النشــرة ،أو عــن مــدى نطــاق ،أو توافريــة ،أو اكتمــال أي مــن الخدمــات أو المرافــق ذات الصلــة ،أو اســتخدامها ألي غــرض كان .وأي اعتمــاد مــن جهتكــم علــى هــذه المعلومــات ســتتحملون مســؤوليته بشــكل كامــل ،وفــي أي حــال مــن األحــوال
لــن تقــع علينــا مســؤولية أي خســارة أو ضــرر ،بمــا فيهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،أي خســارة أو أضــرار غيــر مباشــرة أو تبعيــة ،ناجمــة عــن اعتمــادك علــى المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة.

Bloom Holding, P.O. Box 28928 , Abu Dhabi, UAE
T +971 2 696 9500 | F +971 2 643 1144 | www.bloomholding.com

