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نمــــــط حيـــــاة فائـــــقة الفــــــخامة

العنوان األول عن رتال

العنوان الخامس عن رتال

العنوان الثالث عن رتال

العنوان السابع عن رتال

العنوان الثاني عن رتال

العنوان السادس عن رتال

العنوان الرابع عن رتال
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رتال، 
ُتجــدد وتتجدد !

U LT R A
L U XU R I O U S
L I F E S T Y L E
نمــــــط حيـــــاة فائـــــقة الفــــــخامة

منــُذ تأســيس شــركة رتــال للتطويــر العمرانــي اســتطاعت التفــوق علــى مثيالتهــا فــي المجــال بتقديــم عــدد مــن 
المشــاريع التــي تواكــب تطلعــات عمالئهــا، واختــالف ذائقتهــم، وتنــوع احتياجاتهــم، أنجــزت العديــد مــن المشــاريع 
ــاال  ــر العمرانــي ولتكــون مث ــال مــدى براعتهــا فــي التطوي ــز، لتثبــت رت وقدمتهــا للعمــالء وباعتهــا فــي وقــٍت وجي

ُيحتــذى بــه، فــي ســرعة اإلنجــاز، ودقــة اإلتقــان، ممــا منحهــا ثقــة حملتهــا علــى عاتقهــا.
تأتــي رتــال هــذه المــرة بمشــروع رتــال رايــز، ليكــون وجهتــك األولــى فــي اختيــار المســكن اآلمــن الــذي يأتــي 
بمــا يتناســب مــع تطلعاتــك وأهدافــك فــي اختيــار مســكنك ، قمنــا فــي رتــال رايــز بتوفيــر كافــة الخدمــات 
والمميــزات، باإلضافــة لضمانــات نقدمهــا لــك ونحــن علــى ثقــة مــن ذلــك فــي تحقيقهــا، ليمنحــك رتــال رايــز حيــاة 

زاخــرة بالجمــال والرفاهيــة.
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الخليــج  بحــر  وأمــام  الخبــر،  مدينــة  تحــت ســماء 
العربــي، ننتقــل بــك لتجربــة فريــدة، ونقــدم لــك 

التجــارب بحلــٍة جديــدة !
ســيكون رتــال رايــز مــالذك اآلمــن مــن صخــِب 
تعانــق  بأمــواٍج  ستســتمتع  حيــث  المدينــة، 

األخــرى. تلــو  واحــدة  الســاحل 
الكالســيكية  كلهــا  األنمــاط  تجتمــع  ُهنــا 
جمالــٍي  نمــٍط  فــي  لــك  وتتشــكل  والعصريــة 
خصيًصــا.. أجلــك  ومــن  لــك  ُصنعــت  متقــن، 

تجتمــع خبــرة أعوامنا، مع شــغف إنجازنا
لنقــدم لــك علــى مائــدة الفــرص، فرصــة التملــك 

فــي رتــال رايــز ...
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عيــٌن تتأمل، 
وأمــواج تتعانق

حيــــــــاة فندقيــة
ــام ــوال الــــعــــــــــــــــ طـ

ــج العربــي، تســحر اللــب  ــة علــى أمــواج الخلي ــة فاتن ــز إطالل ــال راي فــي رت
والقلــب، حيــث حرصنــا علــى انتقــاء الموقــع بعنايــة فائقــة، ليالمــس 
حواســك بمجــرد تنزهــك فــي المرافــق، وعنــد اســتفادتك مــن الخدمــات، 
كمــا ويمكنــك مــن مكانــك أن تســتمتع بالمناظــر الســاحرة مــن خــالل 

ــك الســكنية. النوافــذ الواســعة، أو شــرفة وحدت

ULTRA
LUXURIOUS
LIFESTYLE
نمــــــط حيـــــاة فائـــــقة الفــــــخامة
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18 Min

14 Min

9 Min

22 Min

3 Min

30 Min

21 Min

17 Min

10 Min

41 Min

17 Min

17 Min

16 Min

19 Min

The Avenues Khobar

Ajdan Walk

Le Meridien AlKhobar

King Fahd Causeway

 Saudi Entertainment
Ventures

Braira Al Azizya Resort

Mall Of Dhahran

Villagio

 Movenpick Hotel

King Fahd Airport

AlRashid Mall

AlDugeither Island

 Kempinski AlOthman
Hotel Alkhobar

  Dammam Railway
Station

طريــق الواجهــة البحرية

الواجهــة البحرية

طريــق العديل

طريــق المعز ابن

طريــق المعز ابن
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بخطوة
في قلب كل شــيء

Shopping Destinations
وجهات للتســوق

Restaurants/Cafes/Recreation
مطاعــم وكافيهات

Hotels & Resorts
فنــادق ومنتجعات

Transportation Hubs
منافــذ برية وجوية

أبــرز المعالــم القريبة مــن المنطقة
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11,050 m
مســاحٌة أرضيــة إجمالية
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تأتــي رتــال بمشــروعها الفاخــر رتــال رايــز لتشــكل لــك أســلوب حيــاة 
مميــزة تتناســب مــع ماتطمــح إليــه، وماتحلــم بــه.

غيــر  إبداعيــة  وبتصاميــم  مترفــة،  برؤيــة  لــك  نقدمــه  رايــز  رتــال 
مألوفــة. وبدرجــة عاليــة مــن االحترافيــة ُصممــت لــك علــى مســاحٍة 
لــك مســاحات رحبــة مــن  تبلــغ 11.050 م، لتجــد  أرضيــة إجماليــة 

المتعــة. و  الرفاهيــة 

مساحتك
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فــي ليالــي الخبر الســاحرة، نجمتــان مضيئتان
تمــد النخيــل بضّيها.. 

لتتوهــج ســماء الخبــر فــي لياليها..وتنعكس علــى قانطيها..

فــي قلــب مدينــة الخبــر، تتألــق رتــال بمزيــد مــن األناقــة والرفاهيــة 
حيــث تقــدم لعمالئهــا خيــارات الفخامــة بتشــييد برجيــن شــاهقين 

ــر.. كنجمتيــن مضيئتيــن فــي ســماء الخب

برجــان ســكنية فــي مشــروٍع واحــد يحمــل أســلوب حيــاة رغيــدة 
وبالمزايــا  الرفاهيــة،  بحيــاة  االســتمتاع  يمكنــك  لهــا،  حــدود  ال 
طــوال  العالــم  حــول  ترفيهيــة  رحلــة  فــي  وكأنــك  االســتثنائية، 

! العــام 

نجمتان 
ن مضيئتا
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ULTRA
LUXURIOUS
LIFESTYLE
نمــــــط حيـــــاة فائـــــقة الفــــــخامة

سماؤك! 

برجــان ســكنيان يقعــان ضمــن مخطــط النخيــل الرئيســي ، بالقرب من 
كورنيــش الخبــر الجديد 

بيــن الطريــق الســاحلي الجديــد والطريــق الســاحلي القديم )الملك 
فيصل(

تــم تطويــر المخطــط الرئيســي بتوفيــر كافــة خدمات البنيــة التحتية، 
ومراعــاة للبيئــة حيــث قمنــا بربــط الطاقــة الكهربائية الرئيســية ومصدر 

الميــاه والصــرف الصحــي وكذلك الطــرق الداخلية. 

32 m44 m72 m
انابيب غازفولــت كهرباءخطــوط تكييف
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تصامــيـــــــــــٌم 
ــرية عصــــــــ

20
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برجــان ســكنيان، األول يتكــون مــن 23 طابًقــا نموذجًيا من 136 شــقة 
ســكنية فاخــرة، وأمــا البــرج الثانــي فيتكون من 16 طابًقــا نموذجًيا 

مؤلــف مــن 55 شــقة ســكنية تحمــل عالمة فندق نوبــو التجارية.
بمجــرد دخولــك لهمــا ستســلب أنظــارك التصاميــم العصرية، والحياة 

الفارهة.
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25

لهـــــام إ
انطباعــك األول، حيــث ســيذهلك مدخــل كل برج والذي 

ُصمــم ليتميــز بديكوراتــه الفريدة الســاحرة، فبمجرد 
رؤيتــك لــه، ستكتشــف عالًما مــن عوالم الجمال 
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نابٌض
بهــٌو نابــض بالحيــاة، صالــة فخمة، واســعة، ُتقدم لك على 
مــدار اليــوم الوجبــات الخفيفيــة، وقهوة ترتشــفها، لنخلق 

لــك راحــة تســتحقها، ومزاًرا راقًيا لزوارك. 

26

retalrise.com

27



29 28

retalrise.com

إطـــار
فــي كل طابــق مــن طوابــق البرجيــن يتميز باثاثه 

وتصاميمــه ذات الطابــع الكالســيكي والعصري، 
لتســتمتع بلوحــات فنيــة تحيــط بــك بدًءا مــن دخولك حتى 

خروجك.

28
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تمُيز
بأســاليب عصريــة صممــت الغــرف بطابع فندقــي، يعكس األناقة 

والرقــي، وحــداٌت ســكنية نوفــر فيها كافة الخدمــات الفندقية، 
تتبايــن مســاحاتها لتناســب احتياجاتك.

تبحث عــن التمّيز؟ 
رتــال رايــز هــو خيارك األفضل لإلقامة، واالســتمتاع.

30
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سمو
إطاللــة ســاحرة علــى أمــواج الخليج العربي، ومزيج بين نســمات 

الهــواء، و لطــف اللحظــات، والمناظــر الخالبة، ُيمكنك االســتمتاع 
بالجلــوس فــي شــرفتك، لتطــل علــى مدينة الخبر كلها، تستشــعر 
حينهــا عمــق اللحظة، وتســمو بمشــاعرك، إنهــا زاويتك الخاصة، 

التــي تأخــذك بعيــًدا عــن صخِب يومــك، وكثرة مهامك .
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صحة
لتجــدد نشــاطك اليومــي بأحــدث المعــدات الرياضية، وفرنا لك 

خدمــات اللياقــة البدنية، 
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رفاهية
نعيــد تعريــف الرفاهيــة في ســبا رتــال رايز، لتدلل 

نفســك، وتســتعيد حيويتــك، وتضيــف لتجربتــك، المتعة 
واالســترخاء، وتبتعــد عــن ضغوط الحيــاة اليومية.  
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تواصل
إطاللــة ســاحرة علــى أمــواج الخليج العربــي، ومزيج بين 

نســمات الهــواء، و لطــف اللحظــات، والمناظر الخالبة، 
ُيمكنــك االســتمتاع بالجلــوس فــي شــرفتك، لتطل على 

مدينــة الخبــر كلهــا، تستشــعر حينهــا عمق اللحظة، وتســمو 
بمشــاعرك، إنهــا زاويتــك الخاصــة، التي تأخــذك بعيًدا عن 

صخــِب يومــك، وكثرة مهامك .
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َتذوق
فــي مطعــم نوبــو العالمي تجربٌة فاخــرة لمحبي 
التــذوِق واالســتمتاع بمنظــر األكالت المبتكرة 

والمــآدب الفاخــرة بالنكهــات العالمية
أطبــاٌق عالميــة، فريــدة، ومتنوعــة، جمعناها لك 

علــى مائــدة من الجمال.
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تأُمـــــــــــل
لحظــاٌت متكاملــة مــن التــرف، مطلة على المســبح المصمــم ليعكس 
صفــاء الســماء، حيــث ســتنعم بالجلــوس والتأمل في جلســات خارجية 

عصريــة تضفــي لمســة مــن الرفاهيــة على أوقاِت يومك.
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متعة
انســى الدنيا ومشــاغلها واســتمتع بالســباحة في حوِض الســباحة 

الخارجي، وبأشــعة الشــمس التي ترســل خيوطها الذهبية  
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ُعمر
مابيــن الفخامــة والطبيعــة، والتجربــة الراقيــة، والخدمــات المتكاملة، 

ســتعيش أوقــات اســتثنائية تســاعدك علــى جعل أيامك مميــزة، وتختصر 
الوقــت لتعيــش عمــًرا بأكملــه في رتال رايز 
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ULTRA
LUXURIOUS
LIFESTYLE
نمــــــط حيـــــاة فائـــــقة الفــــــخامة اســتقراٌر واستثمار

يعــد رتــال رايــز خيــارك األمثــل، و األول لخيارات متعددة 
فهو اســتقرارك إن رغبت، واســتثمارك إن شــئت !
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