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منطقة التالة جاردنز
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التالة جاردنز  3 و 4 و 5:

التالة جاردنز في طريقها إلى الوفاء بوعدها  بانجاز الوحدات السكنية الفريدة من نوعها في بيئة 
طبيعية خضراء رائعة ومفتوحة تدعمها جميع الخدمات الحيوية المطلوبة إلقامة مجتمع صديق 

لألسرة.

وقد شهد عام 2017 تقدمًا ملحوظًا في مجال التنمية. وبعد االنتهاء من تسليم المرحلة األولى 
والثانية من التالة جاردنز  TG1 و TG2 بنجاح خالل عامي 2013 و 2014 على التوالي، تم االنتهاء 

من مراحل TG3 و TG4 و TG5 للمنطقة خالل عامي2016 و 2017. وبدأت عملية التسليم ألكثر 
من 2000 قطعة أرض في جميع المراحل خالل عامي 2016 و 2017. أما خطة تصميم البنية 

التحتية االجتماعية للمجتمعات المحلية مثل المساجد والمدارس ومحالت التجزئة فقد بدأت هي 
أيضا في عام2017.

لقد تم االنتهاء من أعمال البنية التحتية للتالة جاردنز 1 و 2 وتم تسليم قطع األرض بنجاح للعمالء . وقد بدأ بعض 
أصحاب األراضي بالفعل ببناء منازل أحالمهم، بينما ال يزال البعض اآلخر في مرحلة التصميم. 179 فيال تم تطويرها من 

قبل شركة إعمار المدينة االقتصادية هي في المرحلة األخيرة من البناء وسيتم تسليمها للعمالء بحلول نهاية عام 
2017. ويجري اآلن التحقق من جودتها بشكل مستمر في الموقع لضمان حصول العمالء على الفلل وفق النوعية 

األفضل التي تفي بالمعايير. أما العمالء المحتملون الذين يرغبون في معرفة ما تقدم فلل التالة جاردنز ، الفيال 
النموذج جاهزة، وبانتظار زيارتهم.

وقد بدأ بناء الحدائق و المسطحات الخضراء، والتي هي سمة رئيسية من سمات هذا الحي. تتكون المناظر الطبيعية 
الساحرة من المساحات الخضراء والممرات ومالعب األطفال التي من شأنها أن تعزز أسلوب الحياة في الهواء الطلق، 

والتي تم وعد سكان التالة جاردنز  بها. سيتم االنتهاء من المساحات المفتوحة للعمالء بحلول نهاية عام 2017.

يوفر مركز الحي للسكان مرافق رياضية مثل حمامات سباحة خارجية للرجال والنساء، وصالة ألعاب رياضية وغرفة لليوغا 
وغرفة متعددة النشاطات. تبدأ أعمال بناء هذا المركز في يونيو 2017.

التالة جاردنز  3 و 4 و 5:
تفخر منطقة التالة جاردنز أن تعلن عن االنتهاء من أعمال تشييد البنية التحتية للمراحل الثالثة والرابعة والخامسة، قبل 
سنة من موعد التسليم التعاقدي. كما كان الحال في المرحلتين األولى والثانية TG1 و TG2، حيث توفر شبكة البنية 

التحتية جميع الخدمات للمجتمع بما في ذلك الكهرباء ومياه الشرب ومياه األمطار والصرف الصحي والري 
واالتصاالت. وقد بدأ بالفعل تسليم قطع األراضي للعمالء المؤهلين في وقت مبكر عام 2017. وفي المرحلة الثالثة، 

59 فيال مع مخطط مفصل جديد يشرح األساليب المعمارية المتوفرة ، مثل األسلوب التوسكاني والعربي والعصري 
الحديث والتي كلها  قيد اإلنشاء وسيتم طرحها للبيع  في وقت قريب.
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إختر جارك واربح!
فرصة للحصول على ١٪ من قيمة شراء الوحدة السكنية
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