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EAGLE HILLS
Eagle Hills is an Abu 
Dhabi-based private real 
estate investment and 
development company 
focused on the creation 
of new city hubs in high-
growth international 
markets. The company 
is developing projects in 
Bahrain, Jordan, Morocco, 
Serbia and UAE.

إيجل هيلز
إيجل هيلز هي شركة عقارية خاصة 

لالستثمار والتطوير، ومقرها 
أبوظبي. تعمل على إنشاء مراكز 

مدنية جديدة في األسواق العالمية 
سريعة النمو. تعمل الشركة حاليا 

على مشاريع في البحرين، األردن، 
المغرب، صربيا، واإلمارات

العربية المتحدة.



EAGLE HILLS
GLOBAL PRESENCE

الحضـــور الـعــالــمي
إليجــل هيلز

MOROCCO

SERBIA بيا صر

المغرب

البحريــن

JORDAN

OMAN

األردن

ن عما

 اإلمــارات العربية
UAEBAHRAINالمتحــدة

La Marina Morocco
La Bahia Blanca
Rabat Square

Belgrade Waterfront بلغراد واترفرونت

Marsa Zayed
The St. Regis Amman
Saraya Aqaba
W Amman

Mandarin Oriental

مرسى زايد
سانت ريجس عّمان

سرايا العقبة
فندق W عّمان

ماندارين أورينتال

المارينا
الباهيا بالنكا
الرباط سكوير

مراسي البحرين العنوان الفجيرة 
منتجع وسبا

شاطىء الفجيرة
واجهة كلباء
جزيرة مريم

باالس الخان

The Address Fujairah 
Resort + Spa
Fujairah Beach
Kalba Waterfront
Maryam Island
Palace Al Khan

Marassi Al Bahrain



INTRODUCING
MARASSI AL BAHRAIN

مراسي البحرين





With its prime location near major highways
and in close proximity to the central business
district, Marassi Al Bahrain will boast a 
waterfront promenade filled with cafés and 
restaurants, Marassi Galleria, as well as world-
class waterfront hotels.

DEVELOPMENT OVERVIEW

الطرق  أهم  قرب  المتميز  موقعها  جانب  إلى 
الرئيسية والحي التجاري، سيقدم مشروع مراسي 
البحرين واجهة بحرية خالبة، تضم خيارات متنوعة 
مراسي  تسوق  مركز  والمطاعم،  المقاهي  من 

جاليريا، باإلضافة إلى فنادق ومنتجعات عالمية. 

لمحة عامة عن المشروع

BAHRAIN
INTERNATIONAL 
AIRPORT

10 MINUTES TO

 على بعد 10 دقائق
 من مطار البحرين

الدولي

MANAMA
CITY CENTRE

20 MINS

مركز مدينة
المنامة

20 دقيقة



صمم مشروع مراسي البحرين والمقام على مساحة 
875000 متر مربع، على التقليل من هدر الطاقة وزيادة 
وسائل التبريد الطبيعية. وعند اكتماله، سيتسع 

المشروع لنحو 22000 شخص. 

Spread over 875,000 square metres, Marassi 
Al Bahrain is designed to minimise waste while 
maximising shade and cooling for visitors. 
Upon its completion, Marassi Al Bahrain will 
be home to 22,000 residents.

DEVELOPMENT DETAILS

تفاصيل عن المشروع 

875,000 م2
875,000M2 15,000

RESIDENTS

15,000
نزيل



تكون  أن  يعني  البحرين  مراسي  في  تعيش  أن 
جزءا من مجتمع حيوي ونشط على واجهة بحرية 
متعددة  خيارات  ستتوفر  المناظر.  أجمل  من  تعد 
بشواطئ  محاطة  الراقية  والمقاهي  المطاعم  من 

رملية بيضاء وحدائق خضراء خالبة.  

Living in Marassi Al Bahrain means being part 
of a vibrant community built around a true 
waterfront lifestyle, with beautiful views. 
Surrounded by white sandy beaches, and 
an expansive promenade dotted with chic 
restaurants and cafés.

THE MARASSI AL BAHRAIN LIFESTYLE

نمط حياة مراسي البحرين



 



This premium residential offering comes with 
spacious studios, 1, 2 and 3-bedroom apartments 
in a prime location, boasting panoramic sea 
views. The landscaped podium offers exclusive 
amenities above the multi-level car parking and 
ground level F&B offerings.

OVERVIEW

حيويًا  نمطًا  رزيدنسز  البحرين  مراسي  توفر 
للعيش، حيث تضم استديوهات واسعة أو شقق 
مكونة من غرفة، غرفتين أو ثالث غرف نوم  تطل 
على  المنظر الرائع للبحر. كما انها تتيح للمقيمين 
وضيوفهم فرصة االستمتاع بالمساحات الخضراء 
وتوفر مرافق متميزة مثل موقف السيارات متعدد 
والمشروبات  الغذائية  المواد  ومتاجر  الطبقات 

الموجودة في الطابق األرضي.

لمحة عامة



MARASSI
RESIDENCES

THE ADDRESS
MARASSI
AL BAHRAIN

VIDA
MARASSI
AL BAHRAIN

MARASSI
SHORES
RESIDENCES

Marassi Shores Residences will be in close 
proximity to the waterfront promenade, 
world-class hotels and Marassi Galleria. Its 
prime location makes it a desirable address. 
A complete experience of all the wonders 
Marassi Al Bahrain has to offer.
 

THE LOCATION

من  مقربة  على  رزيدنسز  شورز  مراسي  ستكون 
الممشى البحري، الفنادق عالمية المستوى، ومراسي 
مرغوبة  وجهة  يجعلها  المميز  موقعها  جاليريا. 
وجذابة. وستتيح فرصة االستفادة من كل التجارب 

المذهلة في مراسي البحرين.

الموقع

مراسي شورز 
رزيدنسز

فيدا مراسي
البحرين

MARASSI 
GALLERIA

مراسي جاليريا

العنوان مراسي
البحرين

مراسي
رزيدنسز 



LIFE AT
MARASSI SHORES

RESIDENCES

الحياة في مراسي
شورز رزيدنسز





Living at Marassi Shores Residences means 
living in a vibrant community with a range of 
entertainment for the whole family. 
Wake up to refreshing sea winds and simply 
relish idyllic waterfront living.

THE LIFESTYLE

أن  يعني  رزيدنسز  شورز  مراسي  في  تعيش  أن 
تكون جزءا من مجتمع حيوي ونشط مع مجموعة 

من وسائل الترفيه لجميع أفراد األسرة. 
المنعشة،  البحر  هواء  نسمات  على  استيقظ 

وبساطة الحياة على الواجهة البحرية.

نمط الحياة

PROMENADE
CONNECTED TO 
THE BEACH

اتصال مباشر 

بالممشی
البحري



A range of select facilities await, from 
state-of-the-art gymnasiums, adult and 
children’s temperature-controlled pools, and 
a thoughtfully-designed children’s play area. 
While indoors with 24-hour security, savour 
ultra-modern facilities such as central AC and 
state-of-the-art communications systems.

AMENITIES

بانتظاركم،  المختارة  المرافق  تشكيلة واسعة من 
سباحة  حمامات  الرياضية،  الصاالت  أحدث  منها 
لألطفال والكبار، ومنطقة مخصصة للعب األطفال. 
اشعر بالراحة واألمان بفضل خدمة األمن على مدار 
الحديثة  االتصاالت  بأنظمة  واستمتع  ساعة،   24

والتكييف المركزي الحديث.

وسائل الراحة

2KM
PRESTINE WHITE 
BEACH

2 كم
الشاطىء األبيض

المثالي



DINE
تلّذذ

RACE
سابق 

FLOAT
أبحْر



INTERIORS
AND EXTERIORS

التصاميم الداخلية 
والخارجية 





Featuring contemporary interiors, homes 
promise exquisite finishing and appointments. 
High ceilings, large windows and a generously-
sized balcony encourage abundant natural 
light. Expect high quality kitchen facilities and 
en-suite bathrooms with double vanity in the 
master bedroom.

INTERIORS

التصاميم   في   شورز  مراسي   جودة  تنعكس 
الداخلية لكل شقة والتي تتميز بأعلى مستويات 
الجودة في التجهزيات والتشطيبات. أسقف عالية 
الطبيعي  الضوء  بدخول  تسمح  كبيرة  ونوافذ 
معايير  بأعلى  مجهزة  المطابخ  وفيرة.  بكميات 
الجودة، إضافة إلى أحدث الحمامات الفاخرة والمجهزة 

بالحمامات المزدوجة في غرف النوم الرئيسية. 

التصميم الداخلي 



EXTERIORS
Aesthetically appealing, contemporary  modern 
with robust low maintenance finishes, exudes 
smart design and environmental harmony. 
Shaded areas allow ambient sunlight and 
stimulating sea breezes. Carefully crafted in line 
with Marassi Al Bahrain’s philosophy of elegant 
living.

العيش في مراسي شورز رزيدنسز ممتع في األماكن 
التشطيبات  بسالسة  تتداخل  إذ  أيضًا.  الخارجية 
الذكي  التصميم  مع  والمتينة  والعصرية  الجذابة 
واإلنسجام البيئي. تسمح لك المناطق المظللة أن 
تستمتع بأشعة الشمس ونسمات البحر المنعشة. 
مراسي شورز رزيدنسز مصممة بدقة لتتماشى مع 
فلسفة مراسي البحرين للعيش الممتع والعصري.

التصميم الخارجي
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To register your interest:
Toll Free 800 98888

International +973 7 7890 020

eaglehills.com

CONTACT US

سّجل إهتمامك:
الرقم المجاني: 98888 800
الدولي: 020 7890 7 973+

تواصل معنا

@eaglehillsbahrain


