EXPERIENCE LUXURIOUS
APARTMENT-STYLE LIVING.
Located amidst a serene lake and picturesque parkland, the hotel boasts a refreshing outdoor pool and terrace; ideal to unwind
and relax before sampling the culinary highlights of the hotel’s signature restaurants that the whole family will enjoy.
• 43 fully furnished serviced apartments
• 3 restaurants and 2 bars
• Fully equipped fitness centre and outdoor swimming pool
• Attached to the adjoining Courtyard by Marriott Dubai Green Community where guests can enjoy all the hotels facilities
• The property is conveniently attached to a mall
2019 Yearly and Monthly Rates*
Apartment Type
Dimensions

1 month

3 months

6 months

Yearly

34 One Bedroom

75 sq.mt/807 sq.ft

AED 14,000++

AED 40,000++

AED 78,000++

AED 140,000+

9 Two Bedroom

135 sq.mt/1,453 sq.ft

AED 18,000++

AED 50,000++

AED 95,000++

AED 180,000+

Large balcony apartment to incur additional charge of AED 250 daily rate, AED 1,000 monthly rate.
To make a booking or for inquiries, please contact 00.971.4.885.2222 or email: cy.dxbcy.sales@marriott.com
*
Terms and conditions: All prices are subject to 7% municipality charge, 10% service charge, 5% VAT and Tourism Tax as per property rates specification.
The rate is subject to availability and change.

Marriott Executive Apartments® Dubai Green Community
Dubai Investment Park, PO Box 63845
Dubai, United Arab Emirates

استمتعوا بإقامة مترفة في شقق فخمة
يقع الفندق وسط بحيرة جميلة وحديقة غنية باألشجار .ويحتضن مسبح ًا خارجي ًا وشرفة فسيحة مثالية لالستراحة واالسترخاء قبل تناول ما لذ وطاب
من أطباق شهية تقدمها المطاعم فيه وتروق لكل فرد من أفراد العائلة.
•  ٤٣شقة فندقية كاملة األثاث
•  ٣مطاعم وحانتان
• مركز لياقة بدنية كامل التجهيزات ومسبح خارجي
• مرتبط بفندق ماريوت كورت يارد دبي غرين كوميونيتي
للتسوق
• مرتبط بمركز
ّ

أسعار اإلقامة خالل العام 2019

*

األبعاد

 1شهر

 3أشهر

 6أشهر

سنويا

نوع الشقق
 34شقة بغرفة نوم واحدة

 75متر مربع /
 807قدم مربع

 14،٠٠٠درهم++

 40،٠٠٠درهم++

 78،٠٠٠درهم++

 140،٠٠٠درهم+

 9شقة من غرفتي نوم

 135متر مربع /
 ١٤٥٣قدم مربع

 18،٠٠٠درهم++

 50،٠٠٠درهم++

 95،٠٠٠درهم++

 180،٠٠٠درهم+

الشقه بشرفة كبيرة تحمل رسوم إضافية
 250درهم يوميأ1000 ،درهم شهريا
للحجز أو لالستفسارات ،الرجاء االتصال على الرقم  ٠٠ ٩٧١ ٤ ٨٨٥ ٢٢٢٢أو مراسلتنا إلى العنوان اإللكترونيcy.dxbcy.sales@marriott.com :
*تخضعجميعاألسعارلرسومبلديةبنسبة٪7ورسومخدمةبنسبة٪10وضريبةالقيمةالمضافةبنسبة ٪5وضريبةالسياحةوفقالمواصفاتأسعارالعقارات.يخضعالسعرللتوفروالتغيير

ماريوت للشقق الفندقية دبي غرين كوميونيتي
مجمع دبي لالستثمار ,ص.ب٦٣٨٤٥ :
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

