
سام فيغا
 إعادة اكتشاف أعجوبة





يجمع سام فيغا بكل انسيابية ما بين تجربة العيش 

بإحدى عجائب الدنيا القديمة وترف الضيافة المعاصرة. 

يدمج سام فيغا، الذي تديره سلسلة الفنادق العالمية 

الشهيرة »أوكوود«، التصاميم المعمارية التقليدية 

مع تجهيزات عصرية أنيقة، ما يجعل منه أحد أكثر 

الفنادق تمّيزًا وفخامة في العالم.

 قصة خالدة مّت إعادة سردها



 تصاميم داخلية فاخرة



تتمّيز باألناقة والتصميم الفريد

 مخصصة للمتزوجين والمسافرين من رجال األعمال

استوديوهات وشقق بغرفة وغرفتي نوم

 فسيحة ومريحة



 عصرية وفاخرة

 مع أجهزة كهربائية منزلية من عالمات تجارية فاخرة

 مرافق ووسائل ترفيهية

 وحدات مفروشة بالكامل



  ألسلوب حياة حصري وفاخر

تصاميم عريقة



 بدأت أعمال اإلنشاء لوحداتنا بنظام التمّلك الحر

التسليم المتوقع في شهر يونيو 2022

“بإدارة مجموعة “أوكوود

تصاميم معمارية عصرية على مستوى عالمي

تضمن “فالُكن ِستي” أعلى معايير الرقابة لجودة البناء

شقق فندقية مفروشة ومجهزة بالكامل ومزّودة بخدمات متنّوعة

تمّلك أعجوبة...

خطة دفع تصل إلى خمس سنوات

عائد مضمون على االستثمار بقيمة ٪8 في اتفاقية البيع والشراء

مزايا خاصة لتأجير وحدات سكنية 

من المتوقع ان يستقبل إكسبو 2020 أكثر من 25 مليون زائر

يديره مجموعة فنادق عالمية بكل حرفية

%10.2 معدل النمو السنوي المركب للغرف المشغولة*

مواسم سياحية نشطة وعائدات إيجار مضاعفة

ُتعتبر دبي عاصمة السياحة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

وهي رابع أكثر المدن زيارة في العالم

يبلغ متوسط إشغال الفنادق 78%

تبلغ قيمة قطاع الضيافة أكثر من 43 مليار دوالر أمريكي.

تشتمل المنطقة على العديد من مناطق الجذب السياحي

إكسبو 2020| متحف المستقبل| مهرجان دبي للتسوق| برواز دبي.

فرصة استثمارية فريدة

ملاذا عليك االستثمار يف سام فيغا؟

كيف ميكن للمستثمر االستفادة من هذا املشروع ؟



 وحدات االستديو

 (المخطط النموذجي للوحدة)

 عدد الوحدات املتوفرة: 362 وحدة

 الطوابق التي تتضمن هذه الوحدات: من

الطابق األول إىل التاسع

 خيارات مساحة الوحدة: من 277 لغاية

 568 قدم مربع

 وحدات بغرفة نوم واحدة

 (المخطط النموذجي للوحدة)

 عدد الوحدات املتوفرة: 78 وحدة

 الطوابق التي تتضمن هذه الوحدات: من
 الطابق األول إىل السادس – من الطابق

  الثامن إىل التاسع

 خيارات مساحة الوحدة: من 548 لغاية
 1,215 قدم مربع

  وحدات بغرفتي نوم

 (المخطط النموذجي للوحدة)

   عدد الوحدات املتوفرة: وحدتان

 الطوابق التي تتضمن هذه الوحدات:
   الطابق الثامن

 خيارات مساحة الوحدة: من 1,145 لغاية
 1,173 قدم مربع



saamvega.com . hello@saamvega.com

إخالء المسؤولية القانونية

جميع البيانات والمعلومات الواردة هنا هي ألغراض الدعاية والتسويق والتوضيح فقط. يحق للبائع إجراء تعديالت على الوحدة حسب التصميمات النهائية المعتمدة. كل الصور 

بغرض التوضيح فقط. وال يشمل العرض حوض السباحة والتجهيزات الموجودة على السطح.

 

تحتفظ شركة الهامة جنوب للتطوير بجميع حقوق النشر حصرًيا لهذا الكتيب.

 


