












The ultimate business and residential address in Ras Al Khaimah.  

The Julphar Twin Towers consists of one office tower and one 
residential tower complemented by extensive facilities. Perfect for 
an enjoyable lifestyle and convenient business, Julphar Towers 
will provide an ultramodern lifestyle of luxury, convenience and 
much more. Nature lovers can enjoy strolls along the mangroves, 
the creek and the beaches just minutes away from the towers. 
Golf aficionados can tee off from the nearby Golf Club.  It will 
establish a new standard of living and working in Ras Al Khaimah.  

 

أبراج جلفار
العنوان التجاري والسكني الرئيسي فـي  رأس الخيمة.

بتسهيــالت ومــرافق  تتمتـع  تجـــاري وبرج سكنـي،  أبراج جلفـار من برج  تتــألف    
حـديثــة ومتمـيـزة، حيث تتمـيز الشقق بقـانـون التمـلـك الحر. وتـــوفــر أبــراج جلفـار 
أسلــوب حياة عـصري رائـع، مـن حيث الرفـاهيـة ووسـائل الـراحـة وغيرها من الميزات 
التي تجعل منها المكان األمثل للسكن والعمل. فيمكن لمحبي الطبيعة التنـزه بين جــزر 
المانغروف، أو علــى الكـورنيش المطل على الخليج والشواطئ، التي تبعد  بضع دقائق 
عن األبراج. كما يستطيع عشاق رياضة الغولف ممارسة رياضتهم المفضلة  فـي نادي 

الغولف القريب من أبراج جلفار.  

JULPHAR TOWERS





























































SERVICES & FACILITIES
الخـدمـات العـامـة و المرافق

Julfar Towers      38

Commercial Tower:   
• Conference room 
• Each office is shell and core with shared pantry and washroom
facility
• On-site management office 
• Access to Fitness Center: Gym, Swimming Pool & Jacuzzi (At a
nominal fee) 
• High-tech telecommunication connections
• Each office shall receive 1 parking bay. Additional parking bays
may be rented   

Residential Tower:  
• 100% Freehold Ownership
• Access to Fitness Center: Gym, Swimming Pool & Kids’ Pool (at a
nominal fee) 
• Built-in closets
• Ceramic tiles throughout 
• Selected granite counter tops 
• Stainless steel sink with chrome-plated mixer taps 
• Space provided for major appliances
• On-site management office  

Retail Areas  
• Retail & Food Court
• Waterfront restaurants
• Fitness Center: Gym, Swimming Pool & Kids’ play area  

البرج التجاري: 
•  التمتع بتسهيالت المنطقة الحرة في رأس الخيمة 

•  مركز أعمال متطور 
•  قاعة إجتماعات 

•  مكاتب حديثة، ومطابخ ودورات مياه مشتركة في كل طابق 
•  مكتب اإلدارة 

•  رسوم اشتراك رمزية في مركز اللياقة البدنية، ويتضمن قاعة رياضية
مجهزة بالكامل، حمام سباحة، حوض سباحة لألطفال 

•  شبكة اتصاالت متطورة 
•  موقف سيارة واحد لكل مكتب، ويكمن تأجير مواقف إضافية عند الطلب  

البرج السكني:
•  إمكانية التملك الحر 

•  رسوم اشتراك رمزية في مركز اللياقة البدنية الذي يتضمن: قاعة رياضة, 
حوض سباحة وحوض سباحة لألطفال

•  خزائن في الحائط
•  تشطيبات عالية الجودة 

•  مغاسل ستانليس ستيل وخالطات ماء مطلّية بالكروم
•  مساحة واسعة للتجهيزات والمعدات المنزلية

•  مكتب إلدارة المشروع 

المساحات التجارية: 
•  محالت تجارية متنوعة وردهة مطاعم 

•  مطاعم بإطاللة بحرية خالبة
•  مركز اللياقة البدنية ويتضمن قاعة

رياضية مجهزة بالكامل، حمام
سباحة، حوض سباحة لألطفال 








