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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, Ethiopia, 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
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La Marina Morocco
La Bahia Blanca
Rabat Square

La Gare

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

ال غار

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



مراسي البحرين
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Development
Overview  
& Lifestyle

Marassi Al Bahrain 
will be a highly 
distinguished urban 
island, spread over 
875,000 sqm. It will be
home to world-class 
hotels, restaurants and
cafés, premium 
residences, Marassi 
Galleria and a 
waterfront promenade 
for a true beachfront 
lifestyle.

نظرة عامة  حول 
 المشروع 

ونمط الحياة
سيكون مراسي البحرين معلما 

ي البحرين، 
ا �ف ف فريدا ومتم�ي

يقام عىل مساحة 875000 
م�ت مربع. ويضم فنادق 

ومنتجعات راقية، مطاعم 
ومقاهي راقية، وشقق 

يا  سكنية فخمة، مراسي جال�ي
ه يطل عىل  ف للتسوق، ومن�ت

واجهة بحرية، ليكون المكان 
المثالي للعيش.

Bahrain’s most iconic 
waterfront project

مشروع الواجهة البحرية األكثر 
تميزا في البحرين



مراسي جاليريا
Marassi Galleria



Marassi Galleria

Marassi Al Bahrain 
will host an array 
of retail options 
with the iconic 
Marassi Galleria, 
built over
178,000 square 
metres and 
offering over 
300 retail 
outlets, cafés, 
alfresco dining 
and a waterfront 
promenade.

مراسي جاليريا 
وع مراسي البحرين  سيضم م�ش

سلسلة من متاجر التجزءة 
ي إال مراسي 

المختلفة بالإضا�ف
يا الذي يقام عىل مساحة  جال�ي

تبلغ 178,000 م�ت مربع ويوفر 
أك�ش من 300 محل تجاري لتقدم 

تجربة تسوق وترفيه فريدة من
ي المملكة.

نوعها �ف



Introducing Vida  
Marassi Al Bahrain

فيدا مراسي البحرين



Introducing
Vida Marassi Al Bahrain
Bahrain’s waterfront 
boutique hotel; an 
urban hub for the next
generation of minds to 
stay, play and connect. 
It will be the epitome 
of sophisticated style 
and comfort, the
ideal home for creative 
trendsetters. 

االتعريف بـ
»فيدا مراسي  البحرين«

يعتبر فيدا مراسي البحرين 
أحدث فندق فخم يطل عىل 
ي البحرين، 

الواجهة البحرية �ف
وقد صمم الفندق بطريقة 

عرصية ومبتكرة ليشكل مركًزا 
قامة  ياً للجيل القادم للإ حرصف
فيه والتواصل. ويعد فيدا  وال�ت
مراسي البحرين مثالً للتصميم 

ل  ف المتطور والمكان المريح والم�ف
. ف المثالي للمبدع�ي

Live life to the fullest
عش الحياة بكل ما فيها



Vida Lifestyle
From the moment you enter 
you feel a sense of calm and 
ease, where seamless service is 
the order of the day. Featuring 
signature restaurants, health 
amenities and integration
with Marassi Galleria, it is the 
place to be.

نمط الحياة في فيدا
تم انشاء فيدا مراسي س البحرين لمن يعشق 

ف فهو يقدم نمط حياة حيوي يبعث  التم�ي
عىل الراحة والنسجام. فمنذ لحظة دخولك 

سينبعث بداخلك شعور بالسكينة والهدوء 
ضافة إل ما يقدمه فيدا مراسي البحرين من  بالإ

ضافة  خدمات من مطاعم ومرافق صحية بالإ
يا. اتصاله بمراسي جال�ي



Vida Residences  
Marassi Al Bahrain

فيدا رزيدنسز 
مراسي البحرين



 فيدا رزيدنسز 
مراسي البحرين

تضم فيدا مراسي البحرين 
للشقق الفندقية 145 شقة 
مفروشة بالكامل مكونة من 
1 أو 2 أو 3 غرف نوم. كما 

تتوافق هذه الشقق السكنية 
ي تديرها فنادق ومنتجعات 

ال�ت
فيدا مع أسلوب الحياة الجديد 

ي البحرين لما فيها من 
والمبدع �ف

ديكورات داخلية أنيقة ووسائل 
ضافة إل  راحة متنوعة،بالإ

يا. اتصالها بمراسي جال�ي

Vida Residences 
Marassi Al Bahrain
145 fully-furnished 
serviced residences 
come with a choice 
of 1, 2 or 3 bedrooms 
and will be managed 
by Vida Hotels and 
Resorts. The complex 
features elegant 
interiors and lifestyle 
amenities, providing 
seamless access to 
Marassi Galleria.

Bahrain’s newest luxury waterfront 
address

 أحدث عنوان للواجهة البحرية 
الفاخرة في البحرين





 موقعها المثالي في 
مراسي البحرين

مع وقوع فيدا مراسي البحرين 
للشقق الفندقية عىل بعد 

خطوات من المرافق المتعددة 
وع مراسي البحرين،  لم�ش
ف  سيكون بإمكان المقيم�ي

الوصول إل الواجهة البحرية 
والشاطئ، إضافة إل المرافق 

الفندقية كالمطاعم الفاخرة 
والمنتجع الصحي والمسبح 

الخارجي. 

Perfectly Placed in  
Marassi Al Bahrain
Located within walking
distance to the island’s 
numerous amenities; 
including the
beachfront and world-
class boardwalk 
promenade. Guests 
and residents will 
enjoy a range of hotel 
amenities, including 
elegant dining, spa, 
wellness centre and 
outdoor pools.

Located at the heart of
Marassi Al Bahrain

يقع في قلب مراسي البحرين



Life at its best
الحياة في أبهى صورها



Living in Serviced 
Apartments 
The lifestyle options 
are plentiful with the 
technology, services 
and facilities 
needed to optimise 
your experience. 
Dine at one of the 
restaurants or stay 
fresh and relaxed with 
access to the wellness 
centre, pools and spa.

العيش في الشقق 
الفندقية  

نوفر العديد من الخيارات 
ي تناسب أسلوب حياة 

ال�ت
ف من تكنولوجيا  المقيم�ي

ها  وخدمات ومرافق وغ�ي
ي تمنحهم 

من الأمور ال�ت
تجربة عيش ل مثيل لها. 

ي أحد 
تناول الطعام �ف

المطاعم أو استخدم 
المنتجع الصحي أو 
خاء.  المسبح للس�ت

The comfort of your own space 
with hotel amenities

راحة في منزلك الخاص مع مرافق 
فندقية





Amenities &  
Services Overview 
Guests and residents 
can make use of 
the hotel’s rooftop 
infinity pool, terrace 
deck and unique 
restaurants while
staying connected. 
Along with spa 
gardens, enjoy our 
exclusive courtyards, 
F&B terraces and 
kids’ club.
.

نظرة عامة على المرافق 
والخدمات

ف  والمقيم�ي للزوار  يمكن 
بركة  ي 

قضاء وقتهم �ف
فة  و�ش الخارجية  السباحة 

المطاعم  أحد  أو  السطح، 
أحدث  واستخدام  الفريدة، 

مع  للتواصل  التكنولوجيا 
الستمتاع  إل  الآخرين. إضافة 

الصحي  المنتجع  بحدائق 
ووجود  اء  الخرصف والمساحات 

الأطفال.   نادي 





مكان للرؤية والمشاهدة
A place to see and be seen





نظرة عامة على 
التصميم الداخلي

والديكورات  التصاميم  تأ�ك 
دخولك  لحظة  منذ  الداخلية 

إل الردهة ح�ت وصولك لبابك. 
والتصاميم  الواسعة  الممرات 

لتبعث  مجهزة  ة  المنت�ش العرصية 
الراحة والهدوء تجعلك  جوا من 

لك.  ف ي م�ف
تشعر وكأنك �ف

Interior Design 
Overview 
Our chic interiors 
entice you from
the moment you 
enter the lobby to 
your front door.
Well-appointed and 
styled to evoke a 
sense of calm and 
ease with stylish 
design features, 
making you feel at 
home.

Designed to evoke  a sense of calm  
and tranquillity

مصممة لتعطي شعورًا بالهدوء 
والسكينة



Fittings and Finishing 
Each residence comes 
fully-furnished with 
stylish and comfortable 
furniture, white 
goods and high-end 
appliances.
The fittings and 
furnishing are of the 
highest quality, evoking 
Vida Residences 
Marassi Al Bahrain’s
timeless chic and 
unique urban design.
.

التجهيزات والتشطيبات
جميع الشقق السكنية 

مفروشة بالكامل بأثاث مريح 
وأنيق ومجهزة بكافة الأجهزة 

الكهربائية والأدوات الحديثة. 
ات والتشطيبات  ف ف التجه�ي تتم�ي

ي كل شقة بجودتها العالية 
�ف

وتصاميمها الراقية وتقدم 
فيدا مراسي البحرين للشقق 

الفندقية تصاميم فريدة وأنيقة 
ي كل 

ف �ف تخلق جواً من التم�ي
غرفة.

Designed for superior serenity
مصممة لهدوء راقي





Contact Us

للتواصل معنا

To register your interest:

Toll Free 800 98888
International +973 7 7890 020

info@marassialbahrain.com 
marassialbahrain.com

لتسجيل اهتماماتكم تواصلوا 
معنا من خالل:

الرقم المجاني: ٩٨٨٨٨ ٨٠٠
الرقم الدولي: ٠٢٠ ٧٨٩٠ ٧ ٩٧٣+

@eaglehillsbahrain


