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Letter From The Chairman
كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

Welcome to the world of Eagle Hills, where our vision for a modern and sophisticated life is 

intertwined with the highest levels of luxurious lifestyles, to cultivate homes people aspire 

for. As an embodiment of our vision and mission to develop sustainable communities that 

promote the growth of the local economy, each of our homes is integrated with smart 

innovations and is serviced through the best facilities and amenities, ensuring an ideal and 

holistic approach to living for others to follow.

Today we are proud to be present in Jordan as the largest real estate developer in the Kingdom, 

developing projects across Amman and Aqaba. At Eagle Hills Jordan, we are committed to 

completing all our developments using the highest of standards that adhere to the same 

professional approach we use across all our projects in Asia, Europe and Africa.   

Mohammad Al Abbar

ــر  ــى معايي ــع أعل ــورة تجم ــة ومتط ــاة عصري ــدة لحي ــة الجدي ــث الرؤي ــز، حي ــل هيل ــم إيج ــي عال ــم ف ــًا بك مرحب
ــة  ــكارات الذكي ــْي باالبت ــه مل ــروع نقدم ــي. كل مش ــكنه المثال ــي مس ــان ف ــا اإلنس ــع إليه ــي يتطل ــة الت الرفاهي
والخدمــات عاليــة الجــودة، والتــي تجســد رؤيتنــا ورســالتنا الراميــة إلــى تطويــر مجتمعــات مســتدامة، تعــزز نمــو 

ــًا يحتــذى بــه علــى الــدوام. االقتصــاد المحلــي، وتكــون نموذجــًا مثالي

ــا فــي األردن كمطــور عالمــي يتمتــع بمكانــة مرموقــة، لنضــع حجــر األســاس لقاعــدة  واليــوم، نفخــر بوجودن
أعمــال صلبــة فــي العديــد مــن المــدن األردنيــة، بــدءاً مــن عّمــان وحتــى العقبــة، مع حرصنــا الشــديد علــى اإللتزام 

بنهجنــا فــي مشــاريعنا متعــددة االســتخدامات والمنتشــرة فــي ثــاث قــاّرات وهــي آســيا وأوروبــا وإفريقيــا. 

محمد العبار 



Today at Eagle Hills Jordan; the largest real estate developer in the Kingdom, we are soaring 

to new heights as we fulfil our vision of delivering developments that are blossoming and 

flourishing with life, reflecting our ongoing commitment to the Kingdom and its people.

From the start, our pledge was to deliver iconic world-class projects and to build residential 

communities that offer modern lifestyle experiences with the highest industry standards.

This is a true testament to our expertise and leading position in many cities across the region 

and the world.

On behalf of our entire team at Eagle Hills Jordan, we thank you for your trust and confidence 

in us and we promise to keep steadfast on our vision.

Abdallah Al Fraihat

ٍ
 ً

ّ

Letter From The CEO
كلمة الرئيس التنفيذي



Eagle Hills
إيجل هيلز

Eagle Hills is an Abu Dhabi-based private real estate investment and development company, 

focused on creating new city hubs and flagship destinations in emerging markets. These 

master planned projects draw on the latest technologies to build integrated lifestyle 

communities that not only energize and diversify the local economy but also create jobs.

As a provider of premium lifestyles, we design and implement mixed-use projects including 

residential and commercial properties, hospitality venues, shopping malls, retail and 

healthcare facilities. Eagle Hills is currently developing mixed-use projects in the UAE, Bahrain, 

Oman, Jordan, Morocco, Serbia and Ethiopia.

Eagle Hills Jordan is involved in the management and development of four key projects: 

• The St. Regis Amman and The Residences at The St. Regis Amman

• W Amman and The Skyline Residences

• Saraya Aqaba

• Marsa Zayed - Aqaba

إيجــل هيلــز شــركة اســتثمار وتطويــر عقــاري خاصــة ومقرهــا الرئيســي أبــو ظبــي، تســعى إلــى تطويــر وإحيــاء عــدد 
مــن الُمــدن التــي تشــهُد بنيتهــا االقتصاديــة والعمرانيــة والحضاريــة تطــوراً متســارعًا لتواكــب المتغّيــرات العالمية.

وباعتبارهــا مطــّوراً عالميــًا لمجتمعــات تتمتــع بأنمــاط حيــاة ممّيــزة، ووجهــات منفــردة فــي البلــدان الناشــئة، 
ــة  ــات عالي ــات وخدم ــع منتج ــة م ــكارات الذكي ــج اإلبت ــى دم ــي إل ــا الرام ــق نهجه ــى تحقي ــز إل ــل هيل ــعى إيج تس

الجــودة؛ لخلــق مجتمعــات مســتدامة تعــّزز نمــّو االقتصــاد المحلــي وتخلــق فــرص عمــل متنوعــة. 

ــيا  ــي: آس ــارات ه ــاث ق ــداد ث ــى امت ــتخدام عل ــّددة االس ــاريع متع ــا لمش ــز بتطويره ــل هيل ــر إيج ــوم، تفخ والي
ــة  ــن الضياف ــّوق وأماك ــز التس ــم مراك ــة وأضخ ــكنية والتجاري ــارات الس ــا العق ــع فيه ــا، تجتم ــا وأفريقي وأوروب
ــة  ــارات العربي ــي: اإلم ــاريع ف ــوم مش ــا الي ــب. فلديه ــى جن ــًا إل ــة جنب ــع بالتجزئ ــة والبي ــة الصحي ــق الرعاي ومراف
المتحــدة، والبحريــن، وُعمــان، واألردن، والمغــرب، وصربيــا، وإثيوبيــا. باإلضافــة الــى ذلــك تعمــل الشــركة حاليــًا 

ــي: ــي األردن ه ــة ف ــاريع ضخم ــة مش ــر وإدارة أربع ــى تطوي عل
• فندق ورزيدنسز سانت ريجيس عّمان

• فندق دبليو عّمان وشقق ذا سكاي الين
• سرايا العقبة

• مرسى زايد - العقبة
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Eagle Hills Global Presence
الحضـور العالمـي إليجل هيلز

MOROCCO

SERBIA

ETHIOPIA

بيا صر

إثيوبيــا

المغرب

البحريــن

JORDAN

OMAN

األردن

ن ُعما

 اإلمــارات العربية
UAEالمتحــدة

BAHRAIN

La Marina Morocco
La Bahia Blanca
Rabat Square

Belgrade Waterfront

La Gare

بلغراد واترفرونت

ال غار

Mandarin Oriental ماندارين أورينتال

المارينا
الباهيا بالنكا
الرباط سكوير

مراسي البحرين

شاطىء الفجيرة

واجهة كلباء

جزيرة مريم

باالس الخان

العنوان رزيدنسز منتجع الفجيرةالعنوان

Fujairah Beach

Kalba Waterfront

Maryam Island

Palace Al Khan

Address Residences Fujairah Resort

Marassi Al Bahrain

The St. Regis Amman

W Amman 

Saraya Aqaba

Marsa Zayed

سانت ريجيس عّمان

فندق W عّمان 

سرايا العقبة

مرسى زايد



أكـبـر مـطـّور عـقـاري
فـي الممـلــكة

The Largest Developer
In The Kingdom

The Largest Developer
In The Kingdom

أكـبـر مـطـّور عـقـاري
فـي الممـلــكة
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Winner Of 8
Property Awards

الفائز بـ 8
جوائز عقارية

2012-2013

BEST
MIXED-USE

ARCHITECTURE

Al Raha Village
by Eagle Hills

2013-2014

MIXED-USE
DEVELOPMENT

JORDAN

Al Raha Village
by Eagle Hills

2018-2019

RESIDENTIAL
HIGH-RISE

DEVELOPMENT
JORDAN

The Skyline Residences
By Eagle Hills

2017-2018

MIXED-USE
DEVELOPMENT

JORDAN

W Amman
By Eagle Hills

2018-2019

BEST NEW HOTEL
CONSTRUCTION &

DESIGN JORDAN

Al Manara, A Luxury
Collection Hotel

By Eagle Hills

2018-2019

RESIDENTIAL
DEVELOPMENT

JORDAN

Saraya Aqaba
By Eagle Hills

2017-2018

MIXED-USE
DEVELOPMENT

JORDAN

Saraya Aqaba
By Eagle Hills

2018-2019



Jordan, one of the most touristic destinations in the region, a land of wonders and a 

wanderer’s treasure has always fascinated people from all over the world and has given 

neighboring countries the ever-evolving getaway they need. A relatively young nation, the 

Hashemite Kingdom of Jordan is home to many ancient, religious and historical sites of 

various civilizations that left magnificent traces of their existence throughout the country.

ــدة،  ــة فري ــة وطبيعي ــوز أثري ــن كن ــه م ــا يحتوي ــة، لم ــي المنطق ــياحية ف ــات الس ــم الوجه ــد أه ــر األردن أح يعتب
ومقدســات دينيــة متنوعــة، "يداعــب" ذاكــرة الزمــن ليســترجع مــا مــر علــى ثــراه مــن حضــارات، ويكــون مقصــداً 

للباحثيــن عــن األصالــة والعراقــة، تحــت غــاف حضــاري متقــدم.

Jordan
األردن



Aqaba
العقبة

Warm Hospitality Nestled in Nature's Beauty

Perched on the tip of the glistening shores of the Red Sea, Aqaba heads the Jordanian 

golden triangle and boasts a rich history, culture, a moderate climate and a terrain that 

inspires joyful moments for everyone all year-round.

Aqaba is a strategically important city on the Jordanian tourism map, serving as the 

country’s only maritime gateway that connects Jordan to the world through the Red Sea. 

Furthermore, it is a launch pad for tourists to visit numerous touristic sites across Jordan, 

including Petra, Wadi Rum, and Dana Nature Reserve. Enjoy the magnificent city of Aqaba 

whether you want to tan on its golden shores, dive to discover its rich marine life or simply 

embrace one of a plethora of water sports activities.

جمال يتجلى في بحرها وجبالها

تعلــو العقبــة قمــة "المثلــث الذهبــي" لجنــوب األردن وتفتــح لزائريهــا صفحــات مشــرقة مــن الحضــارة البشــرية 
بمناخهــا المعتــدل وتضاريســها المتنوعــة، حافــرة فــي ذاكرتهــم لوحــة مــن الجمــال تازمهــم فــي أي مــكان 

وزمان. 

ــذي  ــد ال ــري الوحي ــذ البح ــا المنف ــياحية كونه ــة األردن الس ــى خريط ــتراتيجية عل ــة اس ــة أهمي ــة العقب ولمدين
يصــل األردن بالعالــم عبــر البحــر األحمــر، فضــًا عــن كونهــا نقطــة إنطــاق للســياح إلــى العديــد مــن المناطــق 

ــة. ــا الطبيعي ــة ضان ــراء ووادي رم ومحمي ــة كالبت ــي المملك ــية ف ــياحية الرئيس الس

وســواء رغبــت باالســتمتاع بالشــمس علــى شــواطئها الرائعــة أو جربــت الغــوص الكتشــاف عالمهــا البحــري 
ــتازمك  ــي س ــات الت ــل األوق ــتقضي أجم ــًا س ــك حتم ــة، فإن ــة المائي ــطة الرياضي ــد األنش ــام بأح ــرت القي أو اخت

ذكراهــا لفتــرة طويلــة.

25-10-2018
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Saraya Aqaba
سرايا العقبة

A Gem By The Sea

Located on the shores of the Red Sea, Saraya Aqaba is a mixed-use tourism and leisure 

destination that spreads over 634,000 square meters of land that is built around a man-

made lagoon which adds approximately 1.5 kilometers of beachfront to the city of Aqaba’s 

shoreline. Featuring a unique mix of residential, business, leisure and entertainment 

facilities and outlets, the project also hosts four 5-star luxury hotels that appeal to all 

visitors and residents.

ُدّرة البحر األحمر

ســرايا العقبــة الوجهــة الســياحية والترفيهيــة المتعــددة االســتخدامات علــى شــاطئ البحــر األحمــر، تمتــد علــى 
مســاحة تتجــاوز 634,000 متــراً مربعــًا وتتضمــن بحيــرة شــاطئية إصطناعيــة تضيــف حوالــي 1,5 كيلومتــراً 
ــة  ــكنية والتجاري ــق الس ــن المراف ــزاً م ــداً ومتمي ــًا فري ــم مزيج ــة. تض ــة العقب ــاطئية لمدين ــة الش ــى الواجه إل
ــه.  ــكن والترفي ــل والس ــتثنائية للعم ــة اس ــواء تجرب ــد س ــى ح ــن عل ــزوار والمقيمي ــح ال ــي تمن ــة الت والترفيهي
كمــا يضــم المشــروع أربعــة فنــادق مــن فئــة الـــ 5 نجــوم، تســتقطب الــزوار وســكان المدينــة وتقــدم مســتوًى 

جديــداً كليــًا مــن الخدمــات الفندقيــة والضيافــة بمعناهــا األصيــل.

634,000 M2 860+

مساحة الموقع وحدة سكنية
Site Area Residential Units

M2

Render



1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15 16

17

18

19 20

Hotels

Al Qala’a Hotel

Qasr Al Aqaba Hotel

The Westin Saraya Aqaba

Al Manara, A Luxury Collection Hotel, Saraya Aqaba

Recreational

Water Park

Sports Park

Beach Club

Souk Saraya

Residential Units

Al Qobara Apartments

Al Khudari Apartments

Al Hajal Villas

Al Bulbul Villas

Al Hassoon Grand Villas

Al Carawan Apartments

Al Sonono Townhouses

Beach Club Duplexes

Al Nawras Grand Townhouses

Business

Al Multaqa Conference Centre

Diwan Saraya Offices

Technical

Technical Area
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فندق القلعة
فندق قصر العقبة
فندق ويستن سرايا العقبة
فندق المنارة، لكشري كولكشن، سرايا العقبة

الفنادق

الحديقة المائية
نادي رياضي
نادي الرمال الشاطئي

الترفيه

سوق سرايا

المنطقة التقنية
التقنية

شقق القَبرة
شقق الخضري
ڤلل الحجل
ڤلل البلبل
ڤلل الحَسون
شقق الكروان
السنونو تاون هاوس
دوبلكسات نادي الشاطئ
النورس جراند تاون هاوس

الوحدات السكنية

مركز الملتقى للمؤتمرات
مكاتب ديوان سرايا

ا�عمال

Project Components
مكونات المشروع
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Al Bulbul Villas
ڤلل البلبل

Saraya Aqaba features a selection of opulent villas with sizes starting from 350 square 

meters. These exquisitely designed villas are located on an oasis of peace with beautiful 

landscaped gardens, open spaces, walkways and arched gateways. Each villa features 

luxurious master bedrooms, lavish living and dining spaces, idyllic kitchens and terraces 

overlooking private pools to create the perfect fusion for serene living. The interior design 

is unique; complete with a superior finish that creates a dynamic spectrum of identity, 

character and personality.

تضــم ســرايا العقبــة مجموعــة مــن الـڤلــل الفاخــرة بمســاحات تبــدأ مــن 350 متــراً مربعــًا. وتقــع هــذه الـڤلــل 
المصممــة بشــكل رائــع فــي واحــًة آمنــة تزّينهــا الحدائــق ذات المناظــر الطبيعيــة الخابــة ومســاحات مفتوحــة 
ــعة  ــة واس ــرف معيش ــرة، وغ ــية فاخ ــوم رئيس ــرف ن ــا بغ ــز كل ڤي ــمَّ تجهي ــرة. وت ــل مقنط ــرات ومداخ ومم
وأماكــن مخصصــة لتنــاول الطعــام، ومطابــخ كبيــرة وأنيقــة وصالــون وشــرفات تطــل علــى المســابح الخاصــة، 
لتمنــح الســكان أجــواء مثاليــة لحيــاة هادئــة. فضــًا علــى أن التصاميــم الداخليــة للـڤلــل فريــدة مــن نوعهــا، 

بحيــث تخلــق نمطــًا ديناميــكًا يُضفــي علــى المــكان هويتــه الخاصــة.

25-10-2018

26

350-365 M2 400-405 M2ڤلل

ڤلل بثالث غرف Villasڤلل بأربع غرف

3 Bedroom Villas 4 Bedroom Villas 

M2 M2

متوفــر وحــدات ســكنية جاهــزة للســكن
Available Residential Units Ready To Move In Now

+962 6 5 777 007   -   eaglehillsjordan.com



Al Bulbul Villas Amenities
مرافق ڤلل البلبل

25-10-2018



Al Sonono Townhouses
السنونو تاون هاوس

Saraya Aqaba offers a selection of townhouses starting from 150 square meters.

Beautifully designed with private front yards, lush green gardens, interlocking plazas and 

refreshing landscape, the townhouses offer the perfect setting for tranquil living. 

Stylish communal areas include pools, interactive playgrounds and picnic areas that cater 

to all your needs. Vibrant interiors characterise these townhouses with an abundance of 

sunlight streaming in to make it more inviting. 

ــد  ــًا. وق ــراً مربع ــن 150 مت ــاحتها م ــدأ مس ــي تب ــاوس الت ــاون ه ــازل الت ــن من ــة م ــة مجموع ــرايا العقب ــر س توّف
ُصمّمــت المنــازل بأســلوب راٍق وجــذاب لتضــم فنــاء أمامــي، وحدائــق خضــراء، وســاحات متداخلــة ذات مناظــر 

ــًا مثاليــًا لمعيشــة هادئــة.  طبيعيــة رائعــة، لتكــون بذلــك مكان

فــي حيــن تضــم المناطــق المشــتركة مســابح وماعــب ومناطــق للتنــزه تضمــن تلبيــة كافــة األذواق. وتتميز 
هــذه المنــازل بتصاميــم داخليــة نابضــة بالحيــاة، تســمح لوفــرة مــن أشــعة الشــمس بالتدفــق لداخلهــا 

لتجعلهــا أكثــر جاذبيــة.
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150-170 M2 175-230 M2 220-235 M2تاون هاوس

تاون هاوس بغرفتين تاون هاوس بثالث غرف Townhousesتاون هاوس بأربع غرف

2 Bedroom Townhouses 3 Bedroom Townhouses 4 Bedroom Townhouses 

M2 M2 M2

متوفــر وحــدات ســكنية جاهــزة للســكن
Available Residential Units Ready To Move In Now
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Beach Club Duplexes
دوبلكسات نادي الشاطئ

Saraya Aqaba’s Beach Club Duplexes are a pure manifestation of finesse and art blended 

with convenience. Designed to exude the utmost comfort and pleasure. The duplexes are 

located within the Beach Club complex and have easy access to the complex’s various 

facilities including the main pool, kids pool, club, amphitheater, fitness center and 

underground parking. 

Each of the duplexes enjoys stunning views of the sparkling waters of the lagoon and are 

footsteps away from its stunning sandy beachfront. 

تتميــز الوحــدات الســكنية المكونــة مــن طابقيــن "دوبلكــس" فــي نــادي الشــاطئ فــي مشــروع ســرايا العقبــة 
ــداع الفــن وبراعــة الدقــة الممزوجــة مــع الراحــة المطلقــة. مصممــة بشــكل يوفــر أعلــى  ــع مــن إب ــج رائ بمزي
ــهولة  ــرًة س ــاطئي، موف ــادي الش ــة الن ــل منطق ــكنية داخ ــدات الس ــذه الوح ــع ه ــة. تق ــة والمتع ــر الراح معايي
الوصــول إلــى جميــع مرافــق المجمــع المختلفــة والتــي تشــمل المســبح الرئيســي، ومســبح األطفــال، والنــادي، 

والمــدرج الترفيهــي، ومركــز اللياقــة البدنيــة، باإلضافــة إلــى موقــف الســيارات تحــت األرض.

وتتمتــع كل وحــدة بإطــاالت خّابــة علــى ميــاه البحيــرة الشــاطئية المتأللئــة، وتقــع علــى بعــد خطــوات قليلــة 
مــن الشــاطئ الرملــي المذهــل.
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70-100 M2 115-155 M2دوبلكس

دوبلكسات بغرفة واحدة Duplexesدوبلكسات بغرفتين

1 Bedroom Duplexes 2 Bedroom Duplexes 

M2 M2

متوفــر وحــدات ســكنية جاهــزة للســكن
Available Residential Units Ready To Move In Now
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Al Carawan Apartments
شقق الكروان

Nestled within Saraya Aqaba, Al Carawan apartments vary in sizes starting from 50 square 

meters. Residents can enjoy a selection of chic recreational spaces with swimming pools, 

playgrounds, evergreen plazas, lush gardens and courtyards. 

The apartments include underground parking and controlled gates that offer residents 

direct access to their apartments, guaranteeing privacy. Interiors are fresh and have 

captivating warm ambient spaces, offering serenity through a natural setting. 

With outdoor terraces, balconies and roof gardens, the apartments provide a holistic 

charming living space.

تحتضــن ســرايا العقبــة شــقق الكــروان بأحجــام ومزايــا مختلفــة تبــدأ مســاحتها مــن 50 متــراً مربعــًا، وتتيــُح 
لســكانها فرصــة االســتمتاع بخيــارات متعــددة مــن المســاحات الترفيهيــة التــي تشــمل المســابح والماعــب 

والحدائــق الخضــراء والمنتزهــات.

وتضــم الشــقق أيضــًا مواقــف خاصــة للســيارات تحــت األرض وبوابــات يمكــن التحّكــم بهــا عــن بعــد للوصــول 
ــعة  ــاحات واس ــز بمس ــة وتتمي ــي حديث ــقق فه ــة للش ــم الداخلي ــا التصامي ــة. أّم ــة تام ــقق بخصوصي ــى الش إل

تضمــن تجــارب ســاحرة لمعيشــة هانئــة.

وتشــمل الشــقق ترســات خارجيــة وشــرفات وحدائــق علــى الســطح، تشــكل جميعهــا مســاحة واســعة 
للمعيشــة. ومريحــة 
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شقق الكروان
Al Carawan Apartments

50-75 M2

استوديوهات
Studios

M2

70-110 M2

شقق بغرفة واحدة
1 Bedroom Apartments 

M2

90-165 M2

شقق بغرفتين
2 Bedroom Apartments 

M2

150-185 M2

شقق بثالث غرف
3 Bedroom Apartments 

M2

متوفــر وحــدات ســكنية جاهــزة للســكن
Available Residential Units Ready To Move In Now
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Saraya Aqaba features world-class infrastructure that plays an essential role in reaffirming 

its position as a superb destination. With a wide selection of leisure and entertainment 

amenities, Saraya Aqaba offers unparalleled experiences for its diverse audience.

Project Amenities:

• First and largest adventurous water park in Aqaba

• Exclusive beach club

• Sports complex

• Kids play zone

• Swimming pools

• Elite amphitheatre

• Souk Saraya

• Al Multaqa conference center

• Diwan Al Saraya offices

تتميــز ســرايا العقبــة ببنيــة تحتيــة ذات مســتوى عالمــي تلعــب دوراً أساســيًا فــي التأكيــد علــى مكانتهــا 
كوجهــة مميــزة توفــر لزائريهــا مجموعــة واســعة مــن المرافــق الترفيهيــة والحيويــة وتقــدم لهــم تجــارب 

ــة األذواق. ــي كاف ــا ترض ــل له ال مثي

مرافق المشروع:
• أول وأكبر حديقة مائية في العقبة

• نادي الشاطئ الحصري
• نادي رياضي

• منطقة ألعاب لألطفال
• مسابح

• مدّرج ترفيهي مميز
• سوق سرايا

• مركز الملتقى للمؤتمرات
• مكاتب ديوان سرايا

World-Class Facilities And Services
مرافق وخدمات بمستوًى عالمي

Render



الحديقة المائيه األولى في العقبة منطقة المزلقات المائية منطقة ألعاب لألطفال منطقة المغامرات واألنشطة شاطئ مطاعم
Aqaba’s 1st Water Park Slides Zone Children Games Zone Adventure And Activities Zone Beach Restaurants

1st

Render

Saraya Aqaba offers adventure lovers the first themed water park in Aqaba.

From lazy rivers to exciting adventure trails and thrilling waterslides, the beautifully themed 

waterpark is uniquely designed for family and friends to experience water activities and 

enjoy fun-filled times all year round.

Park Zones
• Petra Gate: Water park access
• Aqua Jerash: Kids play structure
• Rum Waves: Pool of waves
• Al Mujib Lazy River: Lazy river
• Azure Oasis: Adults and activities pool
• Mount Nebo: Water slides
• Aqaba Waterfort: Water slides
• Water Park Restaurant
• Surf Canyon: Surfing Simulator

توفر سرايا العقبة لعشاق المغامرة الحديقة المائية األولى في العقبة.

تتميــز الحديقــة بأنهارهــا الجاريــة و مســاراتها المائيــة ومنزلقاتهــا المشــوقة، حيــث تــم تصميمهــا بأســلوب 
فريــد ليناســب جميــع أفــراد العائلــة واألصدقــاء ويتيــح لهــم االســتمتاع بوقتهــم علــى مــدار العــام.

مناطق الحديقة
• القرية: مدخل الحديقة المائية

• منطقة جرش لألطفال: منطقة لعب األطفال
• البحر األحمر: بركة األمواج

• وادي الموجب: النهر الراكد
• الواحة: بركة الكبار واألنشطة

• جبال العقبة المائية: مزالق مائي
• برج الملك: مزالق مائي

• مطعم المسافرين الصحراوي
• ركوب الكثبان الرملية: لعبة ركوب األمواج

Saraya Aqaba Water Park
حديقة سرايا العقبة المائية



Beach Taxi
تكسي الشاطئ
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Kids Play Zone
منطقة ألعاب لألطفال
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Get a taste of luxury living by relaxing at Saraya Aqaba’s centrally located exclusive Beach 

Club. Whether guests desire to lounge and tan or take a splash, enjoy sandy beaches, 

sleek pool areas and shady palm trees at the Beach Club, they are guaranteed impeccable 

service. Stay energetic with a workout at the gym followed by a range of delicious F&B 

options as the kids spend their day splashing in the kid’s pool or playing in the park. The 

Beach Club is a short water taxi ride from all other locations at Saraya Aqaba and has 

direct pedestrian connectivity to and from other areas within.

اختبــر متعــة الحيــاة الفاخــرة وانعــم بالراحــة فــي نــادي الشــاطئ الحصــري لســكان ســرايا الــذي يقــع فــي وســط 
ســرايا العقبــة. وســواء رغــب الضيــوف باالســترخاء علــى الشــواطئ ذات الرمــال الذهبيــة، أم الســباحة فــي 
المســابح الفاخــرة، والجلــوس بمنتهــى الراحــة بيــن أشــجار النخيــل، ســيجدون خدمــة عالميــة المســتوى 

بانتظارهــم.

كمــا يضــّم النــادي صالــة رياضيــة، ومجموعــة مــن المطاعــم المتنوعة التــي تقّدم قائمــة متنوعة مــن األطباق 
العالميــة، بينمــا يقضــي األطفــال يومهــم باإلســتمتاع فــي المســبح الخــاص بهــم أو اللعــب فــي الحديقــة. ويقــع 
نــادي الشــاطئ علــى مســافة قصيــرة مــن جميــع المواقــع األخــرى فــي ســرايا العقبــة، ويمكــن الوصــول إليــه مــن 

خــال القــارب المائــي، كمــا يوفــر ممــرات خاصــة للمشــاة تربــط بينــه وبيــن المناطــق المحيطــة به.

Exclusive Beach Club
نادي الشاطئ الحصري
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The open-air amphitheatre located within the Beach Club has a seating capacity of 800 

people.  Visitors will have the opportunity to experience in this magnificent setting a range 

of entertainment, performances and concerts all within a picturesque setting.

يتميــز المــدّرج المكشــوف الــذي يقــع فــي محيــط النــادي الشــاطئي بقــدرة اســتيعابية تصــل إلــى 800 شــخص، 

ــواء  ــي أج ــة ف ــة المختلف ــات الغنائي ــروض والحف ــة والع ــج الترفيهي ــتمتاع بالبرام ــة االس ــزوار فرص ــراً لل موف

فنيــة إبداعيــة.

Elite Amphitheatre
مدّرج ترفيهي مميز
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Souk Saraya
سوق سرايا

Step inside the glittering world of Souk Saraya, a mesmerizing blend of colorful shops, 

restaurants and evening venues all located within an authentic middle-eastern setting full of 

wonderful discoveries by the waterfront. Residents and visitors can experience an exquisite 

shopping and entertainment experience throughout this bustling urban and cultural hub. Enjoy 

picturesque views and sunset strolls along the scenic waterfront promenade overlooking the 

lagoon, which is lined with restaurants and cafes. The dazzling souk captures Jordan’s lively 

character and beauty in a controlled community  located within close proximity to the 5-star 

hotels, a convention center and an outdoor water park.

اكتشــف عالــم ســوق ســرايا، الــذي يضــم مزيجــًا متنوعــًا مــن المحــات التجاريــة الراقيــة، والمطاعــم الفاخــرة 
والمقاهــي الواقعــة فــي بيئــة شــرقية أصيلــة تزخــر باالكتشــافات أمــام الواجهــة المائيــة الجميلــة.

ويمكــن للــزوار والســكان الحصــول علــى تجربــة متعــة تســوق وترفيــه ال مثيــل لهمــا فــي هــذا المركــز 
العصــري والثقافــي المذهــل، واالســتمتاع بالمناظــر الخّابــة ومشــهد غــروب الشــمس علــى امتــداد الواجهــة 
المائيــة المطلــة علــى البحيــرة الشــاطئية، إلــى جانــب مجموعــة متنوعــة مــن المطاعــم والمقاهــي. ويعكــس 
تصميــم ســوق ســرايا شــخصية األردن الحيويــة وجمــال مجتمعهــا، ويقــع علــى مقربــة مــن الفنــادق ذات فئــة 

الخمــس نجــوم ومركــز المؤتمــرات والحديقــة المائيــة الخارجيــة.

تسوق فاخر
Luxury Shopping

26,000 M2

المساحة المبنية
Built Up Area

M2

مطاعم
Restaurants

ترفيه
Entertainment

25-10-2018



Al Multaqa Conference Centre with its ideal location and remarkable capacity of 2,000 

guests is yet another first of its kind in Aqaba city. It offers an array of added benefits and 

exceptional amenities that facilitate hosting local, regional and international functions.

ــى  ــل إل ــتيعابية تص ــدرة اس ــة بق ــة العقب ــي مدين ــه ف ــن نوع ــز م ــرات أول مرك ــى للمؤتم ــز الملتق ــر مرك يعتب

2,000 شــخص، ويوّفــر مجموعــة مــن المزايــا اإلضافيــة ووســائل الراحــة اإلســتثنائية التــي تســهل إســتضافة 

ــة. ــة والعالمي ــة واإلقليمي ــات المحلي الفعالي

Al Multaqa Conference Centre
مركز الملتقى للمؤتمرات 1st

مركز المؤتمرات األول في العقبة
Aqaba’s 1st Conference Centre

M2

8,356 M2 3

المساحة المبنية
Built Up Area

قاعات رئيسية
Main Halls

قاعة كبار الزوار
VIP Hall

Render



Extraordinary experiences define the realm of authentic luxury travel and precisely it's 

wondrous experiences that Saraya Aqaba will offer through its four 5-star luxury hotels 

offering a collection of more than 1,000 guest rooms.

Each hotel is unique in its location and architecture, providing its guests with superior 

services and an exceptional experience at Saraya Aqaba.

• Al Manara, a Luxury Collection Hotel, Saraya Aqaba 

• The Westin Saraya Aqaba

• Al Qala’a Hotel

• Qasr Al Aqaba Hotel

يعيــد مشــروع ســرايا العقبــة صياغــة المعنــى التقليــدي للســياحة والســفر بأقصــى درجــات الفخامــة والرقــي 
واالهتمــام بــأدق تفاصيــل الخدمــة، وذلــك مــن خــال فنــادق المشــروع األربعــة مــن فئــة الـــ 5 نجــوم التــي تضم 
مــا يزيــد عــن 1,000 غرفــة فندقيــة. وينفــرد كل فنــدق منهــا بموقعــه الخــاص وتصميمــه الحصــري وخدماتــه 

المميــزة وبمســتويات عالميــة وتجــارب رائعــة لــزوار ســرايا العقبــة.

• فندق المنارة، لكشري كولكشن، سرايا العقبة
• فندق ويستن سرايا العقبة

• فندق القلعة
• فندق قصر العقبة

1000+

غرف النزالء
Guest Rooms

4

فنادق
Hotels

World-Class Hotels
مجموعة فنادق عالمية
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Al Manara Hotel is one of Saraya Aqaba’s masterpieces. With distinct architecture that is 
reminiscent of a majestic palace, its design was influenced by the ancient city of Aqaba. 
The hotel offers 207 guest rooms, including 36 signature suites, in addition to a wide 
array of amenities and services to satisfy the various needs of its guests. The hotel’s room 
offering also features two exclusive serviced beach villas that allow its guests to enjoy 
the picturesque beauty of the shimmering sea and clear blue skies. Guests can relish in 
an experience of a lifetime by enjoying the hotel's exclusive amenities including a private 
beach, swimming pools, health and fitness club, tranquil spa, kids club and a range of 
high-end restaurants.

قطعــة فنيــة متكاملــة بتصميــم معمــاري فريــد يبــوح بمســتوى الخدمــة التــي ســتتلقاها لــدى إقامتــك فيــه. 
ــًا، باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن المرافــق والخدمــات التــي  يقــدم الفنــدق 207 غرفــة تضــم 36 جناحــًا فندقي
صممــت خصيصــًا لتاقــي األذواق واالحتياجــات المختلفــة للــزوار. ويمتــاز الفنــدق بوجــود ڤيلتيــن شــاطئيتين 
ــق  ــب المراف ــماء، بجان ــاء الس ــر وصف ــال البح ــتمتاع بجم ــا االس ــان لنزالئه ــاص تتيح ــاطئ خ ــن بش مخدومتي
الحصريــة المتمثلــة ونــاٍد لألطفــال ومســابح ونــاٍد صحــي وصالــة لياقــة بدنيــة ومنتجــع صحــي وغيرهــا. ويقــدم 

الفنــدق مجموعــة مــن المطاعــم الراقيــة التــي تناســب جميــع المناســبات لقضــاء أوقــات ال تنســى.
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Al Manara, A Luxury Collection Hotel, Saraya Aqaba
فندق المنارة، لكشري كولكشن، سرايا العقبة 36169 2 5

غرف النزالءجناح فندقي
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ڤلل على واجهات بحرية
Waterfront Villas

مطاعم
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Hotel Lobby
الُردهة
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Guest Rooms
غرف النزالء
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Presidential Suite
جناح رئاسي



Kubba Levantin Restaurant
مطعم قبة ليڤانتين
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Swimming Pool
المسبح
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Spa
السبا
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The Westin Saraya Aqaba
فندق ويستن سرايا العقبة

A picturesque beachfront resort encased in traditional Middle Eastern architecture, The 

Westin Saraya Aqaba presents a refined, luxurious ambiance with upscale amenities. The 

hotel boasts 277 guest rooms and 23 guest suites overlooking pristine blue waters. All 

rooms come with a touch of sophisticated splendor and are served by a range of features 

such as swimming pools, a private beach, a health and fitness club along with a relaxing 

spa and a children’s club.

Guests can also experience a unique selection of food and beverage venues to enjoy 

memorable moments.

يحظــى هــذا المنتجــع الفريــد بإطالــة ســاحرة علــى شــاطئ البحــر وتصميــم معمــاري يجســد الطابــع الشــرقي 
التقليــدي. ويوفــر الفنــدق لزائريــه أجــواء راقيــة ووســائل راحــة تتمتــع بأعلــى المعاييــر العالميــة. يضــم فنــدق 
ــا  ــت جميعه ــر صمم ــى البح ــة عل ــع إطال ــًا م ــًا فندقي ــة و23 جناح ــة فندقي ــة 277 غرف ــرايا العقب ــتن س ويس
ــاطئ  ــباحة والش ــرك الس ــك ب ــي ذل ــا ف ــه بم ــة والترفي ــائل الراح ــن وس ــد م ــى العدي ــة إل ــة، باإلضاف ــة فائق بعناي
ــتن  ــدق ويس ــدم فن ــا يق ــال. كم ــص لألطف ــاٍد مخص ــترخاء ون ــي لاس ــاٍد صح ــة ون ــة البدني ــاٍد للياق ــاص ون الخ
ســرايا العقبــة مجموعــة مــن المطاعــم والمقاهــي المميــزة لضمــان توفيــر تجربــة متكاملــة ومثاليــة 

ــزالء. للن

Render
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