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WELCOME

When you’ve truly arrived,
there’s only one place to call home.

Where the art of living is as crystal clear, 
As the azure waters beyond the city below.

Your island within an island,
Your life the way you imagine it.

Rise above the city you love,
Find peace where everyone knows your name.

When you’ve reached the top,
Achieved heights few can imagine,
Accept nothing less than perfection.

Come home to Four Seasons Private Residences Abu Dhabi.
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BE TRULY AT HOME WITH FOUR SEASONS

Introducing Four Seasons Private Residences Abu Dhabi, the city’s 
exclusive new address.

The flagship development of Mubadala’s Al Maryah Island where stunning 
modern design, unmatched convenience and the legendary service of 
Four Seasons Hotels and Resorts combine to create a lifestyle like no other.

Towering over the city and the sparkling Arabian Gulf that stretches to the 
horizon, Four Seasons Private Residences Abu Dhabi stands tall, as proof 
of what is possible when inspiration meets innovation in the UAE’s capital. 
The 71 private residences, including two penthouses, coexist in perfect 
harmony with the region’s newest hospitality landmark, Four Seasons Hotel 
Abu Dhabi; allowing residents to enjoy hotel inspired living with 5 star hotel 
services and amenities at their doorstep.

Welcome to life at its best.

Ahlan wa sahlan.
The pinnacle of Abu Dhabi 
living awaits you
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THE DAWN OF A GLOBAL CROSSROADS 
– A CITY THAT MOVES AT THE SPEED OF IMAGINATION

At the intersection of east and west, lies a global hub on the rise. A society 
of rich traditions, astounding luxury and cutting-edge design, where past 
success is only surpassed by future ambition. The capital of the region’s most 
progressive nation, Abu Dhabi is a land steeped in warm Arabian hospitality 
that exhilarates and fascinates in equal measure, from its towering sand dunes 
down to the crystal waters of the Arabian Gulf. 

A vision realized, Al Maryah Island serves as a beacon of diversity 
and connectivity, where people, money and information from around the 
world meet. It is home to Abu Dhabi’s International Financial Center, 
Cleveland Clinic Abu Dhabi and Al Maryah Central, the city’s largest 
shopping center when it opens in 2018, all easily accessed by air conditioned 
walkways from Four Seasons. A vibrant business, leisure and entertainment 
hub, Al Maryah is the future of Abu Dhabi. And the future is now. 

1 Four Seasons at Al Maryah Island

2 The Galleria on Al Maryah Island

3 ADGM Square

4 Cleveland Clinic Abu Dhabi (H)
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Abu Dhabi 
and Al Maryah Island
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PERSONALIZED AND INTUITIVE SERVICE FROM 
THE WORLD’S LEADER IN LUXURY HOSPITALITY

Around the globe, the Four Seasons name epitomizes luxury, offering a 
lifestyle with personalized 24-hour care in surroundings of unmatched style 
and quality. Owners at Four Seasons Private Residences Abu Dhabi enjoy 
superlative standards in service and property management – at an address 
with international recognition and global stature.

Since the opening of its first hotel in 1961, Four Seasons Hotels and Resorts 
has followed a path of innovation, expansion and dedication to exceptional 
quality. Now managing over 90 hotels in 38 countries, Four Seasons is 
distinguished by the hospitality industry’s highest standard of service, 
delivered with friendliness and reliable efficiency.

Four Seasons 
Hotels and Resorts
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MODERN ARABIAN STYLE FINDS ITS MATCH 
WITH TIMELESS FOUR SEASONS LUXURY 

Imagine living each day in the lavish comfort of Four Seasons, where the 
signature touches you love mingle with the conveniences and privacy of home. 
Every detail is designed, built and finished to Four Seasons standards – in a 
style that defines modern Arabian living at its best.

Each residence’s bespoke finishes and lighting elements create warm and 
inviting spaces that beckon you to discover the layers of hidden refinement 
and sophistication. Patterns inspired by local motifs catch the eye, with rich 
rosewood grain in the furniture reflecting the natural light that floods in 
through the floor to ceiling windows. The opulent textiles, colorful artwork 
and traditional accessories stimulate the senses and transport you to the 
mystical Arabian souks of bygone years – still seemingly within reach from 
your vantage point high above the city’s streets and alleyways. 

Private Residences.
Designed for life





A NEW ABU DHABI ICON, A HIGHER STANDARD 
OF PERSONALIZED HOSPITALITY

The first Four Seasons Hotel and Private Residences in Abu Dhabi opens its 
doors for you to become part of this living legacy. The striking architecture 
and landmark location of the 34-story tower are surpassed only by the 
outstanding amenities and warm, discrete service that is the hallmark of 
Four Seasons. Thoughtful design and modern convenience greet you at every 
turn in the expansive and elegant residences, creating a sense of belonging 
from the moment you’re greeted by name at the door. That’s when you will 
know that you’re truly at home.
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Architecture 
and Design

Architects: PLP Architecture
Interior Designers: Richmond 
International Interior Design, 
Hirsch Bedner Associates. 
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Legendary Four Seasons Service

FOUR SEASONS SERVICES AND AMENITIES

The internationally acclaimed Four Seasons reputation for service comes to 
life at Four Seasons Private Residences Abu Dhabi. Residents can choose 
from a range of included services, in addition to a selection of à-la-carte 
services, making it effortless to personalize their lifestyle. Every aspect of daily 
life becomes easier and more enjoyable – providing the ultimate experience of 
living at a Four Seasons Hotel.

Included Services

- 24-Hour Concierge Services
- 24-Hour Security
- Valet Parking
- Separate Male and Female Fitness Facilities
- Outdoor Free-Form Swimming Pool
- Maintenance of Common Areas
- Package Delivery Services
- Waterfront Garden

À la carte

- In-Room Dining
- Daily Housekeeping 
- Full Service Luxury Spa
- Male and Female Salons
- In-Residence Catering
- Valet Laundering and Tailoring
- Engineering Maintenance Services
- Chauffeur Car Services
- Car Washing and Detailing
- Grocery Provisions
- Floral Services
- Babysitting
- Private Theatre
- Kids Club
- Business Centre
- Events Facilities and Services
- Restaurants and Bars
- Private Cellaring and Humidor Space

Four Seasons 
Services and Amenities



Developer: This is a Mubadala development carried out by AlSowah Square Properties LLC (a wholly owned subsidiary of Mubadala Development Company PJSC)
Contact: Asteco
Phone within UAE 600 547773, Outside UAE +971 600 547773
Email enquiries: residences@almaryahisland.ae

Four Seasons Private Residences Abu Dhabi are not owned, developed or sold by Four Seasons Hotels Limited or its affiliates. The developer, AlSowah Square Properties LLC, uses 
the Four Seasons trademarks and tradenames under a license from Four Seasons Hotels Limited.The marks “FOUR SEASONS”, “FOUR SEASONS HOTELS AND RESORTS”, any 
combination thereof and the Tree Design are registered trademarks of Four Seasons Hotels Limited in Canada and U.S.A. and of Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd. elsewhere.
These details and images are intended to give a general indication of the proposed development and floor layout and do not purport to be comprehensive or to contain all the 
information that a prospective purchaser may need. No representation or warranty, express or implied is or will be given by Mubadala Development Company PJSC or its affiliates or its 
affiliates’ directors, partners, employees or advisers or any other person as to the accuracy or completeness  and no responsibility or liability whatsoever is accepted for the accuracy 
or sufficiency thereof or for any errors, omissions or misstatements negligent or otherwise relating thereto.

المطّور: قامت شركة المبادلة للتنمية )مبادلة( بتطوير هذا المشروع، وتتولى تنفيذه شركة »مربعة الصوة العقارية« ش م م، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لـ »مبادلة«. 

جهة االتصال: أستيكو
هاتف داخل اإلمارات 547773 600، خارج اإلمارات 547773 600 971+

residences@almaryahisland.ae :لالستفسارات

ال تقوم فنادق »فور سيزونز« المحدودة أو شركاتها التابعة بتملك أو تطوير أو بيع »فور سيزونز« للشقق السكنية في أبوظبي. يقوم المطّور، »مربعة الصوة العقاري« ش م م، باستخدام العالمات التجارية واألسماء التجارية 
الخاصة بـ »فور سيزونز« بموجب ترخيص من فنادق »فور سيزونز« المحدودة. وتعتبر العالمتان التجاريتان »فور سيزونز« و«فنادق ومنتجعات »فور سيزونز«، وأي صيغة مرّكبة تشتمل عليهما، وشعار الشجرة، عالمات تجارية 
مسّجلة لصالح فنادق »فور سيزونز« المحدودة في كندا والواليات المتحدة األمريكية وفنادق »فور سيزونز« )باربادوس( المحدودة في أماكن أخرى. تهدف هذه التفاصيل والصور إلى توفير لمحة عامة عن المشروع المقترح 

ومخطط الطوابق، وال يمكن اعتبارها شاملة، أو أنها تتضمن جميع المعلومات التي يمكن أن يحتاجها المشترون المحتملون. ولن يتم إعطاء أي إقرار أو ضمان، صراحة أو ضمنًا، من قبل شركة المبادلة للتنمية أو الشركات التابعة 
لها، أو المديرين أو الشركاء أو الموظفين أو المستشارين العاملين في الشركات التابعة لمبادلة، أو أي شخص آخر، فيما يتعلق بالدقة أو الشمولية، وال تقبل أي مسؤولية أو التزامات أيًا كانت تجاه دقتها أو كفايتها أو عن أي 

أخطاء أو إغفاالت أو  بيانات خاطئة، ناجمة سواء عن إهمال أو ألسباب أخرى مرتبطة بما سبق ذكره.



23

تجارب يومية أرقى مع خدمات »فور سيزونز« 
خصوصية مطلقة لراحة مثالية 

تجّسد »فور سيزونز للشقق السكنية – أبوظبي« روعة الخدمات الراقية، التي أصبحت سمة 
من سمات »فور سيزونز« حول العالم. ويمكن للمقيمين االختيار من ضمن مجموعة من 

الخدمات المتوفرة، باإلضافة إلى مجموعة من الخدمات المتخصصة حسب الطلب، ما يتيح 
لهم اتباع أسلوب حياة مثالي بسهولة مطلقة. 

الخدمات المتوفرة

- خدمات الكونسيرج على مدار الساعة
- خدمات األمن على مدار الساعة

- خدمة صف السيارات
- مرافق لياقة بدنية مستقلة للرجال والنساء

- حوض سباحة خارجي
- صيانة المناطق المشتركة

- خدمات توصيل الطرود
- حديقة الواجهة البحرية

خدمات حسب الطلب

- وجبات فاخرة داخل الشقق
- خدمة التدبير المنزلي اليومية

- سبا فاخر بخدمات متكاملة
- صالونات حالقة للرجال والنساء

- خدمة إعداد الوجبات داخل الشقة
- خدمة غسيل وخياطة المالبس

- خدمات الصيانة الهندسية
- خدمات سائق السيارة
- خدمات غسيل السيارة

- توفير البقالة
- خدمة توصيل باقات الزهور

- مجالسة األطفال
- مسرح خاص
- ناٍد لألطفال
- مركز أعمال

- مرافق وخدمات للفعاليات
- مطاعم 

- حجرة للمشروبات والسيجار

خدمة أسطورية من »فور سيزونز«

خدمات ومرافق 
»فور سيزونز«





19

أيقونة جديدة في أبوظبي
معايير أرقى في الخدمة الشخصية

يرحب بك أول فندق »فور سيزونز« و«فور سيزونز للشقق السكنية – أبوظبي«، لتكون جزءًا 
من هذا اإلرث الراقي في عالم الضيافة. بتصميمه المعماري الفريد وموقعه المثالي، يوفر لك 

البرج الشاهق الذي يرتفع ليضم 34 طابقًا مرافق متميزة وخدمات راقية لطالما اشتهر بها 
فور سيزونز. وتتكامل دقة التصميم مع ميزات الراحة العصرية في كل ركن من أركان الشقق 

السكنية الفسيحة واألنيقة، لتوفر لك شعورًا رائعًا باالنتماء منذ اللحظة األولى لدخولك إلى 
هذا الصرح الفاخر. عندها سوف تشعر بأنك حقًا في دارك.

الهندسة 
والتصميم

المهندسون المعماريون: »بي إل بي للهندسة«
مصممون داخليون: »ريتشموند« العالمية 
للتصميم الداخلي، »هيرش بدنر« وشركاه 
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الشقق السكنية.
مصّممة لحياتك 

يتكامل التصميم العربي الحديث 
مع رفاهية »فور سيزونز« التي تتحدى الزمن 

تخّيل حياتك في رحاب الرفاهية المطلقة التي يوفرها لك »فور سيزونز« بلمساته الراقية التي 
تتكامل مع الراحة والخصوصية. بتفاصيله المتقنة التي ُصممت خصيصًا لتضاهي المعايير 
الفريدة التي اشتهر بها »فور سيزونز«، سوف تستمتع بأسلوب حياة مثالي مستوحى من 

الثقافة العربية المعاصرة.

 تتميز كل شقة سكنية بلمسات راقية وإضاءة دافئة تضفي على إقامتك لمسة حميمة 
تدعوك الستكشاف روعة الفخامة. بأنماطها الساحرة المستوحاة من الزخارف المحلية، 

ومفروشاتها المصنوعة من خشب الورد، وإضاءتها الطبيعية التي تفيض على األرضيات 
وصواًل إلى النوافذ العلوية، تمنحك الشقق السكنية تجربة عيش ال تضاهى. وتضفي 

المنسوجات الفاخرة والتحف الفنية الزاهية والزخارف التراثية الفريدة لمسة جمالية يغمر 
سحرها المكان لتنقلك إلى أصالة األسواق العربية الغابرة التي تترامى أمام ناظريك من 

موقعك المشرف على شوارع وأزقة المدينة.
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خدمة شخصية تفوق الخيال 
من االسم الرائد عالميًا في قطاع الضيافة الفاخرة

»فور سيزونز« اسم يمثل المعنى األسمى للرفاهية حول العالم، حيث يوفر أسلوب حياة 
يتميز بالخدمة الفريدة على مدار الساعة في أجواء تفيض بالفخامة والجودة الراقية. يستمتع 
الُمالك والسكان في »فور سيزونز للشقق السكنية – أبوظبي« بمعايير فريدة للخدمة وإدارة 

الممتلكات، ضمن عنوان يتمتع بمكانة مرموقة وسمعة عالمية. 

منذ إطالقها ألول فندق في عام 1961، اتبعت فنادق ومنتجعات »فور سيزونز« مسيرة 
االبتكار والتوسع وااللتزام المطلق بالجودة المتميزة. وتتولى »فور سيزونز« حاليًا إدارة أكثر 

من 90 فندقًا في 38 دولة، حيث تتفرد بأرقى معايير الخدمة في قطاع الضيافة، ضمن أجواء 
ودية تتميز بكفاءة عالية في األداء. 

فنادق ومنتجعات 
»فور سيزونز«
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فندق فور سيزونز أبوظبي
الغاليريا في جزيرة الماريه
مربعة سوق أبوظبي العالمي
مستشفى كليفالند كلينك أبوظبي
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ملتقى العالم
مدينة تواكب سرعة الخيال

هي نقطة التقاء الشرق والغرب، هي النجم الصاعد في سماء الخليج، هي أبوظبي. 

بمجتمعها الغني بتقاليده العريقة، ورفاهيتها التي ال ُتضاهى، وتصاميمها أبنيتها المعمارية 
الفريدة، مدينة ال ُيضاهي نجاحات ماضيها سوى طموحات مستقبلها الواعد. تفخر أبوظبي، 

عاصمة أكثر الدول تقدمًا في المنطقة، بأصالتها وكرم ضيافتها التي تفيض في أرجائها 
الساحرة، من كثبانها الرملية الشامخة إلى مياه خليجها الناصعة.

 
هي الرؤية التي تحققت، هي جزيرة الماريه التي تزهو بتنوعها وانفتاحها، حيث تلتقي الطاقات 

البشرية بالخدمات المالية والمعلومات المتدفقة من مختلف أنحاء العالم. تحتضن جزيرة 
الماريه »سوق أبوظبي العالمي«، ومستشفى »كليفالند كلينك أبوظبي«، و»المارية سنترال«، 
مركز التسوق العالمي، الذي سيكون األضخم في أبوظبي عند افتتاحه في عام 2018. ويمكن 
الوصول إلى جميع تلك المرافق بسهولة من فندق »فور سيزونز أبوظبي« عبر ممرات مكّيفة. 

بموقعها الفريد كمركز لألعمال والتسوق والترفيه، جزيرة الماريه هي مستقبل أبوظبي، 
والمستقبل يبدأ اآلن.

أبوظبي 
وجزيرة الماريه
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الدار دارك مع »فور سيزونز«

أهاًل بك في »فور سيزونز للشقق السكنية – أبوظبي«، العنوان الجديد للحياة الراقية. 

المشروع الرائد لشركة المبادلة للتنمية )مبادلة( في جزيرة الماريه، الذي يجمع بين روعة 
التصاميم الحديثة، ووسائل الراحة المطلقة، والخدمة األسطورية لفنادق ومنتجعات 

»فور سيزونز«، ليقدم لك أسلوب حياة ال ُيضاهى. 

بموقعه المشرف على مدينة أبوظبي والخليج العربي، يتألق »فور سيزونز للشقق السكنية 
– أبوظبي« صرحًا شامخًا يمثل البرهان الساطع على قدرة اإلنسان على اإلبداع عندما يجتمع 

اإللهام باالبتكار في أبوظبي، عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة. يضم »فور سيزونز 
للشقق السكنية – أبوظبي« 71 شقة فاخرة، منها شقتان بتصميم »البنتهاوس«، في تكامل 
مثالي مع فندق »فور سيزونز أبوظبي«، الذي يعتبر أحدث أيقونة في عالم الضيافة في سائر 

المنطقة، بحيث يمكن لساكنيه االستمتاع بالخدمات والمرافق الفندقية الفاخرة على 
عتبة دارهم.

أهاًل بك إلى الحياة في أبهى معانيها.

أهاًل وسهاًل.
رفاهية الحياة في أبوظبي 

بانتظارك
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أهاًل بك

كم منزل في األرض يألفه الفتى  
وحنينه أبدًا ألجمل منزل 

حيث يصفو العيش
كنقاء البحر في األفق الفسيح

جزيرة في قلب جزيرة  
حياة من نسج الخيال 

 
مّتع ناظريك بجمال مدينتك  

وانعم بالسكينة في بيئتك المثالية

عندما تبلغ القمة ...
وتحقق ما ال يصبو إليه سوى النخبة

ال ترَض بما هو أقل من الكمال

أهاًل بك في منزلك ... أهاًل بك في 
»فور سيزونز للشقق السكنية – أبوظبي«.



أهاًل بك

أبوظبي وجزيرة الماريه

فنادق ومنتجعات »فور سيزونز«

الشقق السكنية

خدمات ومرافق »فور سيزونز«

للتواصل
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