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Inspired by serenity,
indulged by nature

ترتبع ياسمني يف املرابع العربية ضمن طبيعة غنية ومميزة – منتجع ومالذ ساحر وافر اخلضرة. يضم 
هذا اجملمع الفريد منازل صممت بطريقة عز نظريها متكنك من الوصول إىل أرقى مرافق االستجمام 

والرتفيه واملرافق االجتماعية يف املدينة ليوفر لك أسلوب احلياة الفاخرة التي تستحقها أنت وأسرتك.

يضم اجملمع نادي رزيدنس كلوب اخلاص، الذي ميثل إحدى سمات املشروع  الفاخرة، حيث يضم 
صالة لأللعاب الرياضية للرجال والنساء جمهزة بأحدث املعدات، وحمام سباحة مصمم وفقًا 

ألحدث االبتكارات الهندسية وحماط باألكواخ الفريدة. ويضم اجملمع مضمار للجري الداخلي، 
وصالون جتميل وسبا ماين - بيدي. ميكنك أيضًا التمتع باألجواء الساحرة يف الهواء الطلق حيث 

ملعب اجلولف الفاخر الذي تبلغ مساحته 247 أكر ونادي البولو والفروسية واحلدائق، ومناطق اللعب 
اخملصصة لألطفال، وملعب تنس، ومالعب كرة القدم، واملسطحات اخلضراء، وحفر الشواء ومطعم 

مستقل للذواقة.

من وحي السكينة وجمال الطبيعة!

Yasmin in Arabian Ranches has embraced and nurtured its natural environment– the epitome of 
a lush resort getaway. An established and sought after community, enjoy beautifully designed 
homes with access to the finest leisure, entertainment and social facilities in the city. Find your 
home in this master-planned community with every aspect of 360-degree living that you and 
your family deserve.

The Residents’ Club-a private and exclusive facet of the development panders to body and mind 
with a state of the art gym for men and women, geometric pool encircled by quaint cabanas, an 
indoor running track, chic beauty salon and mani-pedi spa. Or enjoy the great outdoors with a 
signature 247-acre golf course, polo and equestrian club, community parks, dedicated children’s 
play areas, tennis court, football pitches, landscaped gardens, BBQ pits and a standalone 
gourmet restaurant



ياسمني، أحدث جممع يف املرابع العربية، وهو الفصل التايل ألسلوب احلياة الراقية يف املرابع.

تتمتع فلل ياسمني باألناقة و اجلمال، مستوحاة من فن األرابيسك ومصممة وفقًا ألرقى الطرز املعمارية 
ومتتاز مبساحاتها الواسعة. اخرت منزلك من بني 98 فيال تتكون كل منها من أربعة إىل ستة غرف نوم، ولكل منها 

حديقة خاصة. حتتفي ياسمني بالشمس بنوافذها الكبرية وممراتها الفسيحة، التي تدعو الضوء الطبيعي 
إىل الدخول من خاللها. ُصممت هذه الفلل املكونة من طابقني بطريقة ال تضاهى،  فجاء تصميمها الداخلي 

كتعبري فريد عن لوحة فنية عربية معاصرة. أضف إىل ذلك اخلطوط األنيقة من اخلشب واألرضيات املصقولة 
التي صممت بطريقة تضاهي أحدث أساليب العمارة وأكرثها ابتكارًا. ياسمني - أصدق تعبري عن أسلوب احلياة 

الراقية وسط غموض الصحراء وجمالها الساحر.

Arabian Ranches’ newest community, Yasmin, is the next chapter in Ranches living. 

Elegant and chic with nuances of arabesque, Yasmin is architecturally beautiful and masterfully 
configured for spacious living. Pick from four to six-bedroom homes among 98 villas, each with 
private plots for gardens and outdoor decks. Yasmin celebrates the sun with beautifully detailed 
large windows and doorways that invite natural light to stream through. These special two-tiered 
villas are impeccably styled–the interior design is a unique interpretation of a sophisticated modern 
Arabian palette. Minimalist clean lines of woodwork and polished floors are juxtaposed beautifully 
against the architectural flowing contours. Yasmin truly encompasses an exclusive lifestyle steeped 
in the mystery and beauty of the desert.

أسلوب احلياة الفاخرة يف ياسمني

Come home to Yasmin
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