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Come home to the perfect vacation.
Introducing Mina Al Arab, a waterfront community in Ras Al Khaimah, UAE where lush landscaping, protected coastal wetlands and natural 
pristine beaches come together with homes, hotels and world-class amenities to shape a vacation experience that you’ll be delighted to call 
home.

Whether it becomes your primary residence, weekend getaway or vacation retreat, Mina Al Arab is a destination that offers the very best of 
vacation living.



إجعل من مكان إجازتك بيتًا لك
ــات  ــواحل المحمي ــة و س ــحر الطبيع ــث س ــدة, حي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــة بدول ــارة رأس الخيم ــي إم ــزة, ف ــة ممي ــة بحري ــد ذو إطالل ــع جدي ــرب .. مجم ــاء الع مين
الطبيعيــة, و الشــواطئ الطبيعيــة العــذراء جنبــًا إلــى جنــب مــع المســاكن و الفنــادق ترافقهــا أرقــى وســائل الراحــة و المتعــة ذات المواصفــات العالميــة. كل 

هــذا تجــده بانتظــارك لتقضــي إجازتــك األروع فــي مــكان ســتفتخر لتجعلــه بيتــك.

و ســواء اتخــذت مــن مينــاء العــرب مــكان أقامتــك الدائــم أو مــالذاً لــك فــي عطلــة نهايــة األســبوع أو المــكان الســاحر الــذي تقضــي فيــه إجازتــك, فهــو المــكان 
الــذي يقــدم لــك الفرصــة لقضــاء أروع األوقــات.



Introducing Mina Al Arab
Six distinct districts, each  with their own character and inviting atmosphere - this defines the unique master plan of Mina Al Arab. Designed 
to offer a range of inviting activities and surroundings, the districts are carefully crafted around the kind of experience residents and visitors 
wish to have at the destination. From beautiful homes and resort hotels on the Arabian Gulf, to the expansive beauty of ecological preserves, 
wetlands and beaches, they all come together to create one exceptional destination - Mina Al Arab.

1

1 1

34

6
11

2



الـمخـطـط الرئـيـســي  
ســت مناطــق مميــزة .. لــكل واحــدة منهــا ســحراً خاصــًا و جــواً مغريــًا – هــذا هــو المخطــط الرئيســي لمينــاء العــرب الــذي وجــد خصيصــًا ليقــدم 
مجموعــة شــاملة مــن األنشــطة و المناطــق المثيــرة, فقــد صممــت المناطــق الســت بدقــة و عنايــة فائقــة لتوفــر مختلــف أنــواع التجــارب الممتعــة 
التــي يرغــب القاطنــون و الــزوار بخوضهــا, فهنالــك المنــازل الجميلــة و الفنــادق و المنتجعــات المطلــة علــى الخليــج العربــي و ســحر الطبيعــة الممتد 

فــي المحميــات البيئيــة و األراضــي الســاحلية األخــاذة و الشــواطئ,  تجتمــع معــًا لتقــدم لكــم.. مينــاء العــرب.
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The Beachfront

Malibu

The Harbour

Marbella

Wetlands

Lagoon Walk

Bermuda

Eco Lodge

Granada

Flamingo Villas

Theme Parks
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الواجهة البحرية

ماليبو 

الميناء

ماربيال

مسطحات مائية

البحيرة

بيرمودا 

األكواخ البيئية

غرانادا 

فلل فالمنغو

حديقة مالهي و ألعاب
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Type A - 6 Bedrooms

Type E - 2 Bedrooms

Type C - 4 Bedrooms

Type B - 5 Bedrooms

Type D - 3 Bedrooms

6 غرف -النمط  

5 غرف B  النمط-

4 غرف C  النمط-

3 غرف D  النمط-

2 غرف E  النمط-

A

Enjoy life at the water’s edge

Welcome to Mina Al Arab Bermuda, the latest residential offering 
from RAK Properties. A lifestyle encompassing a blissful, tranquil 
realm surrounded by serene tropical waters, beautiful landscaping 
and recreational facilities that create the perfect domain to relax. 
Mina Al Arab Bermuda offers a choice of beautiful residential villas 
and townhouses ranging between 2-6 bedrooms nestled within 
protected coastal wetlands and pristine natural beaches. Making it 
an ideal family place to live.

من  الجديدة  المائية  الواجهة  مجمع  العرب،  ميناء  في  بكم  مرحبا 
بالمحميات  الخضراء  المرابع  تلتقي  حيث  العقارية  الخيمة  رأس 
الطبيعية والشواطئ الذهبية لتتمتع بنمط حياة هادئ وممتع تحيط 
به المناظر الطبيعية الخالبة والمرافق الخدمية الراقية لتكون البقعة 
المثالية لعيش االجازات. ويوفر لكم مجمع بيرمودا في ميناء العرب 
خيارات عدة بين الفلل السكنية المنفصلة والمنازل المتجاورة تتراوح 
والشواطئ  الطبيعية  المحميات  بها  تحيط  نوم  غرف   ٦ و   ٢ بين 

الذهبية لحياة عائلية تستحقها.

دلل نفسك بحياة الترف
على شاطئ البحر 

Bermuda



Type A - 6 Bedrooms

Type E - 2 Bedrooms

Type C - 4 Bedrooms

Type B - 5 Bedrooms

Type D - 3 Bedrooms

6 غرف -النمط  

5 غرف B  النمط-

4 غرف C  النمط-

3 غرف D  النمط-

2 غرف E  النمط-

A

Enjoy life at the water’s edge

Welcome to Mina Al Arab Bermuda, the latest residential offering 
from RAK Properties. A lifestyle encompassing a blissful, tranquil 
realm surrounded by serene tropical waters, beautiful landscaping 
and recreational facilities that create the perfect domain to relax. 
Mina Al Arab Bermuda offers a choice of beautiful residential villas 
and townhouses ranging between 2-6 bedrooms nestled within 
protected coastal wetlands and pristine natural beaches. Making it 
an ideal family place to live.

من  الجديدة  المائية  الواجهة  مجمع  العرب،  ميناء  في  بكم  مرحبا 
بالمحميات  الخضراء  المرابع  تلتقي  حيث  العقارية  الخيمة  رأس 
الطبيعية والشواطئ الذهبية لتتمتع بنمط حياة هادئ وممتع تحيط 
به المناظر الطبيعية الخالبة والمرافق الخدمية الراقية لتكون البقعة 
المثالية لعيش االجازات. ويوفر لكم مجمع بيرمودا في ميناء العرب 
خيارات عدة بين الفلل السكنية المنفصلة والمنازل المتجاورة تتراوح 
والشواطئ  الطبيعية  المحميات  بها  تحيط  نوم  غرف   ٦ و   ٢ بين 

الذهبية لحياة عائلية تستحقها.

دلل نفسك بحياة الترف
على شاطئ البحر 

بيرمودا



Welcome home to nature’s 
hospitality 

Introducing Flamingo Villas, a new coastal residential community in Ras Al 
Khaimah, UAE by RAK Properties and part of the popular Mina Al Arab 
development. The project is home to lush landscaping, protected coastal 
wetlands and natural pristine beaches, which together with a wide range 
of residential options, hotels and world-class amenities, help shape a living 
environment you’ll naturally call home.   

Flamingo Villas is conceptualized as a small, self contained community 
with all amenities located in easy reach at the center of the project. The 
various types of villas are designed to fit around the central amenities as 
well as along side the picturesque water front.

أهًال بك
بين أحضان الطبيعة

ينعم  بذاته  مستقل  صغير  مجتمع  بناء  هي  فالمنجو  فلل  مجموعة  وراء  الفكرة  إن 
جميع  أيدي  متناول  في  و  العالمي  المستوى  ذات  االستجمام  و  الراحة  وسائل  بجميع 
وسائل  أفضل  وسط  جميعهم  الفلل،  أنماط  من  العديد  تصميم  تم  لقد  القاطنين. 

الراحة و الترفيه و على طول الواجهة البحرية الساحرة.

إليكم فلل فالمنجو، المجمع الجديد ذو ا¥طاللة البحرية المميزة والذي يقع في إمارة
رأس الخيمة بدولة ا¥مارات العربية المتحدة ضمن المخطط الرئيسي لمشروع ميناء
العرب، أحدث مشاريع شركة رأس الخيمة للتطوير العقاري. يتميز هذا المشروع بسحر

العديد  إلى جنب مع  العذراء جنبًا  الطبيعة وسواحل المحميات الطبيعية والشواطيء 
من الفنادق وأرقى وسائل الراحة والمتعة ذات المواصفات العالمية والتي تشعرك أنك 

في بيتك تلقائيًا.

Flamingo



3 Bedrooms Semi Attached Villa -  Type A

3 Bedrooms Attached Villa -  Type B

2 Bedrooms Attached Villa Type C

(A) فالمنجو النمط -

(B) فالمنجو النمط -

(C) فالمنجو النمط - ٢

Welcome home to nature’s 
hospitality 

Introducing Flamingo Villas, a new coastal residential community in Ras Al 
Khaimah, UAE by RAK Properties and part of the popular Mina Al Arab 
development. The project is home to lush landscaping, protected coastal 
wetlands and natural pristine beaches, which together with a wide range 
of residential options, hotels and world-class amenities, help shape a living 
environment you’ll naturally call home.   

Flamingo Villas is conceptualized as a small, self contained community 
with all amenities located in easy reach at the center of the project. The 
various types of villas are designed to fit around the central amenities as 
well as along side the picturesque water front.

أهًال بك
بين أحضان الطبيعة

ينعم  بذاته  مستقل  صغير  مجتمع  بناء  هي  فالمنجو  فلل  مجموعة  وراء  الفكرة  إن 
جميع  أيدي  متناول  في  و  العالمي  المستوى  ذات  االستجمام  و  الراحة  وسائل  بجميع 
وسائل  أفضل  وسط  جميعهم  الفلل،  أنماط  من  العديد  تصميم  تم  لقد  القاطنين. 

الراحة و الترفيه و على طول الواجهة البحرية الساحرة.

إليكم فلل فالمنجو، المجمع الجديد ذو ا¥طاللة البحرية المميزة والذي يقع في إمارة
رأس الخيمة بدولة ا¥مارات العربية المتحدة ضمن المخطط الرئيسي لمشروع ميناء
العرب، أحدث مشاريع شركة رأس الخيمة للتطوير العقاري. يتميز هذا المشروع بسحر

العديد  إلى جنب مع  العذراء جنبًا  الطبيعة وسواحل المحميات الطبيعية والشواطيء 
من الفنادق وأرقى وسائل الراحة والمتعة ذات المواصفات العالمية والتي تشعرك أنك 

في بيتك تلقائيًا.

فالمنجو



Malibu luxury villa

Malibu standard villa

Malibu townhouse

ڤيالت ماليبو الفارهة

ڤيالت ماليبو القياسية

منازل ماليبو المتجاورة

Experience the Malibu lifestyle, 
day after day.
Malibu is not just the name of a place, it’s “a way of life”. With its long wide 
white beaches, continual sunshine and casual ambience, the district of 
Malibu is the perfect place to turn your life into the ultimate vacation.

At Mina Al Arab we combine in perfect harmony the life style of this beautiful 
district with modern contemporary facilities and infrastructure, making this 
enchanting district and its surroundings an ideal place to live.

عش نمط حياة
 ماليبو كل يوم

ماليبو  تعد  ال  الفخامة،  عنوانه  حياة  نمط  لقاطنيها  ماليبو  منطقة  تقدم 
أرض تكسوها مسطحات  بين  رائعة  مجرد إسم لمكان بل طريقة عيش 
يحول  مثاليًا  مكانًا  بيتك  من  تجعل  ساحره  شواطىء  تعانق  خالبة،  خضراء 

حياتك لعطلة.
عصرية  مرافق  مع  للتصميم  المثالي  التناسق  العرب  منياء  في  لك  ندمج 
ا¦مثل  المكان  بها  يحيط  وما  الساحرة  المدينة  هذه  تجعل  تحتية  وبنية 

للعيش.

Malibu



Malibu luxury villa

Malibu standard villa

Malibu townhouse

ڤيالت ماليبو الفارهة

ڤيالت ماليبو القياسية

منازل ماليبو المتجاورة

Experience the Malibu lifestyle, 
day after day.
Malibu is not just the name of a place, it’s “a way of life”. With its long wide 
white beaches, continual sunshine and casual ambience, the district of 
Malibu is the perfect place to turn your life into the ultimate vacation.

At Mina Al Arab we combine in perfect harmony the life style of this beautiful 
district with modern contemporary facilities and infrastructure, making this 
enchanting district and its surroundings an ideal place to live.

عش نمط حياة
 ماليبو كل يوم

ماليبو  تعد  ال  الفخامة،  عنوانه  حياة  نمط  لقاطنيها  ماليبو  منطقة  تقدم 
أرض تكسوها مسطحات  بين  رائعة  مجرد إسم لمكان بل طريقة عيش 
يحول  مثاليًا  مكانًا  بيتك  من  تجعل  ساحره  شواطىء  تعانق  خالبة،  خضراء 

حياتك لعطلة.
عصرية  مرافق  مع  للتصميم  المثالي  التناسق  العرب  منياء  في  لك  ندمج 
ا¦مثل  المكان  بها  يحيط  وما  الساحرة  المدينة  هذه  تجعل  تحتية  وبنية 

للعيش.



و  بالمحال  المليئة  الحيوية  ا�حياء  احد  في  لقاطنيه  العرب  ميناء  يقدم 
المقاهي و الحدائق و المعالم الحضارية في ميناء العرب، نمط حياة عنوانه

الفخامه في منطقة البحيرة حيث تقع الشقق السكنية ذات الغرفة الواحدة 
و االثنتين و الثالث و المطلة مباشرة على مياه البحيرة، و لكون المبنى

للمياه  مباشرة  و  واضحة  مناظر  يوفر  فهو  فريد  بأسلوب  مصممًا 
الشوارع  حيث  المكان,  هذا  في  المنزل.  موقع  عن  النظر  بغض  المنسابة 
المبهجة و المساحات الخضراء و المحال و المقاهي و المطاعم, ستكون 
لتنوع  مسلية  متعة  البحيرة  منتزه  منطقة  في  شقه  اختيار  عملية 

النشاطات بهذا المكان المفعم بالحيوية و المحاط بالمياه.

Enjoy the lagoon lifestyle onعش نمط حياة  البحيرة كل يوم
the promenade.
Located in a dynamic neighborhood of shops a n d  cafés, the studi-
os, one, two and three bedroom apartments at Mina Al Arab face 
directly onto the lagoon, and the unique tiered design allows 
residents to enjoy unobstructed views  of the water, no matter where 
their home is located. Encompassing intimate streets, green spaces, 
boutiques, cafés and restaurants, choosing an apartment in the 
Lagoon Promenade district ensures close proximity to a variety of 
activities in a lively, animated environment – all with water views. 

Lagoon Views
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و  بالمحال  المليئة  الحيوية  ا�حياء  احد  في  لقاطنيه  العرب  ميناء  يقدم 
المقاهي و الحدائق و المعالم الحضارية في ميناء العرب، نمط حياة عنوانه

الفخامه في منطقة البحيرة حيث تقع الشقق السكنية ذات الغرفة الواحدة 
و االثنتين و الثالث و المطلة مباشرة على مياه البحيرة، و لكون المبنى

للمياه  مباشرة  و  واضحة  مناظر  يوفر  فهو  فريد  بأسلوب  مصممًا 
الشوارع  حيث  المكان,  هذا  في  المنزل.  موقع  عن  النظر  بغض  المنسابة 
المبهجة و المساحات الخضراء و المحال و المقاهي و المطاعم, ستكون 
لتنوع  مسلية  متعة  البحيرة  منتزه  منطقة  في  شقه  اختيار  عملية 

النشاطات بهذا المكان المفعم بالحيوية و المحاط بالمياه.

Enjoy the lagoon lifestyle onعش نمط حياة  البحيرة كل يوم
the promenade.
Located in a dynamic neighborhood of shops a n d  cafés, the studi-
os, one, two and three bedroom apartments at Mina Al Arab face 
directly onto the lagoon, and the unique tiered design allows 
residents to enjoy unobstructed views  of the water, no matter where 
their home is located. Encompassing intimate streets, green spaces, 
boutiques, cafés and restaurants, choosing an apartment in the 
Lagoon Promenade district ensures close proximity to a variety of 
activities in a lively, animated environment – all with water views. 

إطاللة البحيرة
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Luxury villa

Standard villa

Townhouse

ڤيالت الفارهة

ڤيالت  القياسية

منازل  المتجاورة

Serenity at your doorstep

A life of luxury with its contemporary arabesque style  of 
homes. Granada is the place where modern meets the tradi-
tionial arabian touch bringing a relaxed family lifestyle. Its 
beachfront community makes it ideal for bringing people 
closer together. Surrounded by lush landscaping, and picture 
perfect beaches, the district of Granada is the perfect place to 
turn your life into the ultimate way of life.

الفخامة  عنوانه  حياة  نمط  لقاطنيها  العرب  ميناء  في  غرانادا  فيالت  تقدم 
العصرية بتصاميمها الفريدة من نوعها والتي تجمع بين حداثة البناء وبساطة 
التصميم . تحيط منطقة غرانادا المناظر الطبيعية الخالبة والمرافق الخدمية 

الراقية لتكون البقعة المثالية لقضاء عطلتك.

سكينة تبعد خطوة عن بابك

Granada



]

Luxury villa

Standard villa

Townhouse

ڤيالت الفارهة

ڤيالت  القياسية

منازل  المتجاورة

غرانادا



General home features

* Stunning water views
* Designed by international architects with choice of layouts and styles
* Designer finishes
* Solid core entry door
* Bedrooms with built in wardrobes and walk-in closets
* Stylish kitchen and bathroom fittings
* Bathrooms and kitchens fitted out with quality cabinets and counter tops
* Insulated, double-glazed windows
* Aluminum framed glass windows
* Private covered garage
* High speed internet access
* Homes ready for cable television and telephones

Amenities

* Sea views and private beaches
* Recreational facilities
* Convenient shopping within Mina Al Arab
* Landscaped open space and children’s playground
* Swimming pools (Adult and children)
* 24 hour security
* 24 hour maintenance
* Gated entrance to community

Key features of Mina Al Arab



المرافقالمواصفات العامة للمنازل

* إطاللة مائية خالبة
* تصاميم على يد مصممين عالميين مع خيارات متعددة لنمط وترتيب المنازل

* دقة التفاصيل وروعة التصاميم النهائية
* أبواب رئيسية من الخشب الفاخر

* غرف نوم مجهزة برفوف وغرفة خزانة
* تأسيسات راقية للحمامات والمطابخ

* خزائن ورفوف فاخرة للحمامات والمطابخ
* نوافذ ثنائية الطبقة لضمان جودة العزل

* إطارات نوافذ ألمنيوم ذات جودة عالية
* مرآب مغطى خاص للسيارات

* انترنت عالي السرعة
* تأسيس جاهز لخطوط الهاتف والقنوات التلفزيونية

* إطاللة بحرية وشواطئ خاصة
* مرافق ترفيهية

* محالت تجارية ضمن ميناء العرب
* مساحات خضراء ومالعب أطفال

* مسابح )للكبار واألطفال(
* حراسة أمنية على مدار الساعة

* خدمة الصيانة على مدار الساعة
* بوابة امنية للمجمع

التفاصيل الرئيسية



Ras Al Khaimah
Ras Al Khaimah is the most northern emirate in the UAE. Possessing a rich archaeological heritage dating back 5,000 years, the emirate fea-
tures a wealth of landscapes and environments, from fertile plains and beautiful mountains to coastal areas and red sandy desert. Among 
the fastest growing tourist destinations in the Gulf region, Ras Al Khaimah enjoys year-round sunshine and hosts an array of attractions and 
amenities, including sweeping white sandy beaches, world class resorts, golf courses, museums, natural springs, and shopping malls, all 
located just 45 minutes from Dubai International Airport.



تقــع إمــارة رأس الخيمــة فــي اقصــى شــمال دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتتميــز هــذه اإلمــارة بتــراث أثــري يعــود إلــى  أكثــر مــن 500 ســنة مضــت 
كمــا تتمتــع إمــارة راس الخيمــة بتنــوع بيئــي يلــون مختلــف بقاعهــا حيــث تلتقــي فيهــا المســاحات الزراعيــة الخضــراء بالصحــارى الذهبيــة والجبــال 
ــمس  ــها المش ــي بطقس ــج العرب ــة الخلي ــي منطق ــدة ف ــياحية الصاع ــات الس ــن الوجه ــة م ــارة رأس الخيم ــد إم ــة. وتع ــواطئ الرملي ــة بالش الصخري
علــى مــدار الســنة ومرافقهــا ووجهاتهــا الســياحية المتميــزة والتــي تتضمــن الشــواطئ الرمليــة البيضــاء والمنتجعــات الســياحية الراقيــة ومســارات 

الغولــف والمتاحــف والينابيــع الطبيعيــة ومراكــز التســوق. كل هــذا علــى مســافة 45 دقيقــة فقــط مــن مطــار دبــي الدولــي

Ras Al Khaimah

إمارة رأس الخيمة



RAK Properties - Your property partner
RAK Properties is a Public Joint Stock Company listed on the Abu Dhabi Securities Market.  Established in 2005 to move the vision of the 
emirate forward and support the development of property, tourism and leisure facilities in Ras Al Khaimah, the company is a vital partner 
helping to realise the emirate’s development strategy and has since grown into a leading real estate developer in the United Arab Emirates.  
As key drivers of RAK’s socioeconomic development, the company’s projects include sizable developments that offer significant returns to 
investors. With investment capital of AED 2 billion currently under management, RAK Properties creates urban residential, recreational and 
business communities that merge local flavour with the highest international development standards.



شريكك العقاري رأس الخيمة العقارية
رأس الخيمــة العقاريــة هــي شــركة مســاهمة عامــة، مدرجــة فــي ســوق أبــو ظبــي لــأوراق الماليــة. وتعــد شــركة رائــدة فــي مجــال التطويــر العقــاري 
ــة اإلمــارة نحــو األمــام ولتدعــم  ــة لتتقــدم برؤي فــي إمــارة رأس الخيمــة، شــمال اإلمــارات العربيــة المتحــدة. تــم تأســيس شــركة رأس الخيمــة العقاري
ــة،  ــي رأس الخيم ــة ف ــة االقتصادي ــي للتنمي ــرك األساس ــي المح ــركة ه ــاريع الش ــون مش ــه. ولك ــائل الترفي ــياحة ووس ــاع الس ــاري وقط ــر العق التطوي
فقــد تضمنــت هــذه المشــاريع تطــور ضخــم ســيعود بفوائــد كبيــرة علــى المســتثمرين، ومــع رأس مــال اســتثماري تبلــغ قيمتــه مليــاري درهــم إماراتــي، 
ســتبني رأس الخيمــة العقاريــة مجمعــات مدنيــة ســكنية وأماكــن اســتجمام وأعمــال بأســلوب يمــزج مــا بيــن اللــون المحلــي والمقاييــس العالميــة.







Corporate Head Office: 
40th & 41st Floor Julphar Commercial Towers, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
P.O. Box 31113
T : +971 7 228 4777           F: +971 7 227 2444
E: info@rakproeprties.net

Mina Al Arab Sales Office: 
Building 17, Mina Al Arab, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
T : +971 7 244 4432
E: sales@rakproperties.net




