
M I N A  A L  A R A B



When approached with passion, spirit and a love for the open seas, every 
expedition offers unique experiences of its own. 

Once home to Ahmad Ibn Majid, one of Arabia’s most famous sailors and 
navigators, the waters of the Arabian Gulf along the shores of Ras Al Khaimah 
are steeped in seafaring tradition.  With noble mountains cascading into azure 
waters, adventures await those ready to explore this stunning coastline, and 
enjoy the fun and relaxation of days made to remember. 

START YOUR 
JOURNEY



LAGOON MARINAADVENTURE 
AWAITS Nestled on the calm canal bordering the manmade island of Mina 

Al Arab that will host hotels, resorts and luxury residential villas, 
Lagoon Marina is the ideal setting for docking your boat. 

With over 50 berths the Marina is suitable for all classes of boats up 
to 30 metres in length. The deep channel from the open water ensures 
clear access for most vessels. 

Lagoon Marina is suitable for all sailing and motorboat enthusiasts, 
those new to the sport or skilled captains their families and friends. 
It offers complete security with year-round access, and a wide range of 
support services and supplies ensuring you focus is on enjoying your 
boating experience.   

Located at the centre of the Lagoon Walk there is easy access from the 
shore and adequate parking within a short walk. The landscaped open 
area adjacent to the Marina provides the ideal meeting point and the 
retail stores offer provisions for the journey. 

Ras Al Khaimah, a favorite with outdoor 
enthusiasts and well known for its coastal scenery.
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Ras Al Khaimah has developed tremendously in 
recent years. The newly established free-trade zone 
is attracting business with its positive approach. 

Several high-end beachfront residential and resort 
areas and city hotel properties offer a variety of 
leisure and relaxation activities such as shopping, 
golf, water sports and spas. 

The emirate also proudly showcases its cultural 
roots with the Ras Al Khaimah National Museum, 
several historical sites and forts, desert villages and 
more. 

R A S  A L  K H A I M A H

By car to RAK from...

Fujairah, 1h 35mins 
Sharjah, 47mins 
Dubai, 1h 7mins 
Abu Dhabi, 2h 23mins 

Ras Al Khaimah is fast emerging as one of the region’s best marine 
destinations, and boasts ideal sailing and boating conditions, with clear 
waters ranging from shades of deep blue to the clearest turquoise. 

Great fi shing, calm, open waters, a reliable sea breeze and easy access North 
to the coastline of Musandam with its inland creeks and wildlife and South to 
the mangroves of Ajman and UAQ, the bustle of Dubai and the islands of 
Abu Dhabi, make Lagoon Marina an ideal base for your boating explorations.
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LAGOON 
MARINA 
OFFICE 

With this in mind, RAK Properties selection 
of ART Marine as the operator for the Lagoon 
Marina facility is a clear refl ection of the 
developers’ investment in quality, performance 
and experience, ensuring not only a high-quality 
marina property, but also an overall enhanced 
marina experience for residents and visitors. 

The largest leisure marine company in the 
Middle East,  ART Marine offers yacht sales, 

Recognised as one of the leading property 
development and tourism infrastructure fi rms 
in the UAE, RAK Properties has a proven track 
record of successful projects. With mixed-use 
community developments, retail outlets, spas 
and hotels and several other properties, the 
company plays a pivotal role in shaping the 
lifestyle of residents in the UAE. 
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Mina Al Arab is an established waterfront community where 
lush landscaping, serene beaches and protected coastal 
wetlands, come together with a diverse range of spacious 
residential apartments and villas that are designed for 
easy and comfortable family living. The community is 
supported by retail outlets and other services making 
it a self-suffi cient haven. 

F A C I L I T I E S

L A G O O N  W A L K

Lagoon Walk and Lagoon Marina are centrally 
located and easily accessible from the rest of the 
development and the main access points. 

At the heart of the region’s most beautiful marina facilities and 
operations is ART Marine, an operator of experience and repute.

yacht service, marina management, yacht valet service 
and chandlery from offi ces across the GCC, and brings 
a decade of high level hospitality, experience and 
expertise to the Lagoon Marina operations.

As a member of the ART Marine Marinas network, 
berth holders at Lagoon Marina are enrolled into 
the exclusive ‘Destinations’ benefi t program, which 
provides members with a variety of discounts, 
free berthing and benefi ts at member marinas across 
the world.

THE SPECIALISTSIDEAL 
LOCATION

• Luggage assistance

• Berthing assistance

• Yacht maintenance

• RYA training

• Boat sales

• Boat registration

• Boat insurance

• Power

• Water

• Fuelling service

• Chandlery supply
   charging

• Wifi 

• Underwater cleaning

• Yacht cleaning

• Blackwater pump out 

• Rescue services

• Battery jump start

• Emergency assistance

• Civil Defence-checked 
   fi re  system

• Private entrance         
   gates

• Locked entrance gates

• CCTV

• 24/7 assistance

Emergency Security Supply Cleaning Services

Max length: 30 m

Max Draft:  2.8m

Max Air Draft: No limit

Total Berths: 56

15-m Berths - 16

10-m Berths - 40

Located at the heart of the Min Al Arab is Lagoon Walk, a dynamic 
neighborhood and boardwalk that encompasses a refreshing mix of activity, 
culture and style. 

Residents and visitors can enjoy the lagoon-facing garden areas, spend some 
time shopping at the retail outlets, and enjoy the cafes and restaurants on 
the waterfront. Lagoon Walk is perfect for families and fi tness enthusiasts 
too. The unique tiered design of the development ensures residents 
unobstructed views of the lagoon waters from all sides. 



JOIN THE CLUB

Whether it’s an early morning fi shing trip, wakeboarding before work, or 
unique celebrations with family and friends, let the boating experience at the 
Lagoon Marina open up new avenues of relaxation, enjoyment and adventure, 
for you and your loved ones. 

The Lagoon Marina team is well-equipped to guide you through all aspects of 
your boating journey. The team will act as your one-stop shop for everything 
from sales to sailing, as well as handling the necessary administrative 
procedures. 

Berth booking priority is offered to residents, with annual leases available for 
all sizes of boat and PWCs. 

Don’t have a boat yet? Let us navigate you through the many types, sizes and 
sorts to fi nd the right boat to get you out on the water. Contact us today.

For more information on current availability and advice on the end-to-end 
process, please contact the Lagoon Marina team on 
lagoonmarina@artmarine.ae

Apply for your berth today.

انضم إلينا

سواء كنت ترغب في القيام برحلة صيد في الصباح الباكر أو االستمتاع برياضة التزلج على 
سطح الماء قبل الذهاب إلى العمل أو إقامة احتفاالت مميزة بصحبة ا�سرة وا�صدقاء، 

فاجعل تجربتك في ركوب القوارب بمرسى البحيرة تفتح أمامك آفاق� جديدة لتنعم 
باالسترخاء والبهجة والمغامرة، أنت وأحباؤك.

يمتلك فريق عمل مرسى البحيرة خبرة واسعة وشاملة تمكنه من توجيهك فيما يتعلق 
بكافة الجوانب الخاصة برحلة ا»بحار في القارب، حيث يعد الفريق هو مصدرك الشامل لجميع 

المعلومات التي ترغب في الحصول عليها بدء¯ من المبيعات ووصوالً إلى ا»بحار بالقارب، 
إضافًة إلى تولي ا»جراءات ا»دارية الالزمة.

يحظى السكان بأولوية حجز ا�ماكن المخصصة لرسو القوارب بموجب عقد إيجار سنوي، 
وتتوفر هذه ا�ماكن للقوارب والزوارق الشخصية بمختلف أحجامها.

لمزيد من المعلومات عن الفرص المتوفرة حالي� واالستفسار عن العملية كلها، 
يرجى التواصل مع فريق عمل مرسى البحيرة عن طريق البريد ا»لكتروني

lagoonmarina@artmarine.ae

تَقَدْم ا�ن للحصول على مساحة القارب اخلاص بك.
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مكتب
مرسي

البحيرة

• التنظيف تحت الماء

• تنظيف اليخوت

• سحب المياه المتسخة

• الكهرباء

• المياه

• خدمات التزويد بالوقود

• شحن المعدات الخاصة 

بالقوارب 

• بوابات دخول مزودة بأقفال

• أنظمة دوائر تليفزيونية 

مغلقة

• خدمات ا»نقاذ

• بطارية للطوارئ تعمل 

با»نترنت الالسلكي

• المساعدة في حاالت 

الطوارئ
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اخل�اء املتخصصوناملوقع املثا�

يقع ممشى البحيرة في قلب ميناء العرب، وهو ينبض بالحياة ويعد متنزه� للسير على 
الشاطئ كما أنه يوفر مزيج� مفعم� بالحيوية من ا�نشطة والثقافة المختلفة.

بإمكان المقيمين والزائرين على حد سواء االستمتاع بالحدائق المواجهة للبحيرة وقضاء 
بعض الوقت في التسوق داخل محالت البيع بالتجزئة واالستمتاع بالمقاهي والمطاعم 
المطلة على الواجهة المائية. وُيعد ممشى البحيرة مكان� رائع� �فراد ا�سرة ولعشاق اللياقة 
البدنية أيض�. يضمن التصميم االستثنائي المتعدد المستويات لهذا المشروع العقاري 
استمتاع المقيمين بإطالالت مفتوحة على مياه البحيرة من جميع الجوانب.

تمتلك شركة رأس الخيمة العقارية -إحدى الشركات 
الرائدة في التطوير العقاري والبنية ا�ساسية في مجال 

السياحة في ا»مارات- سجًال زاخر¯ بالمشروعات التي 
حققت نجاح� باهر¯. كما تلعب الشركة دور¯ محوري� في 

تشكيل نمط الحياة لسكان ا»مارات، من خالل إنشاء 
مشروعات التطوير المجتمعية ذات المنفعة المتنوعة 

ومنافذ البيع بالتجزئة وا�ندية الصحية والفنادق.

وبناًء على ذلك، جاء اختيار شركة رأس الخيمة العقارية Êرت مارين 
لتولي إدارة مرسى البحيرة ليعكس بوضوح حرص المطورين 

على االستثمار في الجودة وا�داء والخبرة؛ لضمان الحصول على 
عقارات عالية الجودة تطل على المرسى، إضافًة إلى توفير تجربة 

مميزة لسكان المرسى وزواره.
 

وتقدم آرت مارين - أكبر شركة متخصصة في الشرق ا�وسط 
في خدمات الترفيه البحري - خدمات بيع اليخوت والخدمات 

الخاصة بها وإدارة المراسي والمعدات الخاصة بالقوارب وإدارة 

أقصى طول: 30 م

أقصى مسافة بني سطح املاء 

وأعلى نقطة � القارب: 2.8 م

أقصى تيار هوائي: ال حدود

إجما� عدد ا�ماكن املتوفرة 

لرسو القوارب: 56

أماكن الرسو املتوفرة 

مبساحة 15 م - 16

أماكن الرسو املتوفرة 

مبساحة 10 م - 40

الخدمات النظافة ا�مدادات ا�من الطوارئ

• المساعدة في حمل ا�متعة

• المساعدة في صف اليخوت 

في ا�ماكن المخصصة لها

• صيانة اليخوت

• التدريب الخاص بالجمعية 

الملكية لليخوت

• بيع القوارب

• تسجيل القوارب

• التأمين على القوارب

ميناء العرب هو مجمع سكني مرموق مرموق مطل على الواجهة 
المائية حيث المناظر الطبيعية الوافرة الخضرة والشواطئ الهادئة 
وا�راضي الساحلية الرطبة المحمية، هذا با»ضافة إلى مجموعة متنوعة 
من الشقق السكنية الرحبة والفيالت المصممة خصيص� لتوفير معيشة 
سهلة ومريحة لÎسرة. يدعم هذا المجتمع مجموعة من منافذ البيع 
بالتجزئة والخدمات ا�خرى التي تجعل منه مالذ¯ يتسم باالكتفاء الذاتي.

يتميز كلٌّ من ممشى البح�ة ومرسى البح�ة مبوقع 
مركزي يسهل الوصول إليه من باقي أنحاء هذا املشروع 
ومن نقاط الدخول الرئيسية.

حتتل شركة آرت مارين مكانة متميزة � ³ال عمليات املرافق اخلاصة 
باملراسي ا�كÀ جناح¾ على مستوى العا¼، كما أنها تُعد أحد املشغلني الذين 

ميتلكون خ�ة واسعة ويتمتعون بسمعة طيبة � اجملال.

لبحيــرة ا ممشــى 

فــق لمرا ا

اليخوت من جميع مكاتبها المنتشرة في دول الخليج، 
كما أنها تسعى إلى االرتقاء بعمليات مرسى البحيرة إلى 

مستوى أعلى في الضيافة والتجربة والخبرة.

أصحاب أماكن رسو القوارب بمرسى البحيرة مؤهلون 
للحصول على عضوية تلقائية في برنامج المزايا الحصري 

«Destinations»، الذي يقدم �عضائه مجموعة من عروض 
الخصم والمزايا في المراسي المشاركة فيه في جميع 

أنحاء العالم.
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املغامرات 
� انتظارك

مرسى البح�ة

تشهد رأس الخيمة ازدهر¯ سريع� بوصفها واحدة من أفضل الوجهات المائية في المنطقة، 
وتتميز بظروف مناخية مثالية لÔبحار وركوب القوارب، هذا با»ضافة إلى مياهها الصافية ذات 

ا�لوان المتدرجة التي تتراوح ما بين ا�زرق الداكن واللون الفيروزي الشديد الصفاء.

تجربة الصيد الرائعة والهدوء والمياه المفتوحة ونسيم البحر المنعش وسهولة الوصول إلى 
سواحل مسندم عالوة على الجداول الممتدة داخل المدينة والحياة البرية، كلها مقومات من 

شأنها جعل مرسى البحيرة القاعدة الُمثلى لرحالتك االستكشافية على متن القوارب.

الخيمــة رأس 

لقد شهدت رأس الخيمة تطور¯ هائًال في السنوات ا�خيرة. 
وتستقطب منطقة التجارة الحرة المؤسسة حديث� الكثير 
من ا�عمال بفضل منهجها ا»يجابي.

توفر العديد من المناطق السكنية والمنتجعات الراقية 
المطلة على الشاطئ مجموعة متنوعة من ا�نشطة 
الترفيهية واالستجمامية مثل التسوق والغولف والرياضات 
المائية والنوادي الصحية.

تفخر ا»مارة أيض� باستعراض جذورها الثقافية من خالل 
متحف رأس الخيمة الوطني والعديد من المواقع التاريخية 
والحصون والقرى الصحراوية وغيرها الكثير.

مع وجود أكثر من ٥٠ مكان� مخصص� لرسو القوارب، ُيعد المرسى وجهة مناسبة 
لجميع فئات المراكب التي يصل ارتفاعها حتى ٣٠ متر¯. تضمن القناة العميقة الممتدة 

من المياه المفتوحة وصوالً آمن�  للقوارب.

ُيعد مرسى البحيرة وجهة مناسبة لعشاق ا»بحار بالمراكب الشراعية والزوارق 
السريعة المزودة بمحركات أو الممارسين الجدد لهذه الرياضة أو الراكبين المحترفين 

وأفراد أسرتهم وأصدقائهم. و يوفر  خدمات أمنية على مدار السنة ومجموعة واسعة 
من خدمات الدعم وا»مدادات مما يضمن توجيه اهتمامك بالكامل لالستمتاع بتجربة 

ركوب القوارب.

تتميز بموقعها في وسط ممشى البحيرة مما يوفر نقطة وصول سهلة من الشاطئ 
كما توجد مساحة كافية لوقوف السيارات على مسافة قريبة سير¯ على ا�قدام. توفر 

المنطقة المفتوحة الغنية بالمناظر الطبيعية الخالبة والمجاورة للمرسى نقطة التقاء 
مثالية كما تقدم المتاجر كافة المؤن الالزمة للرحلة.

من رأس الخيمة حتى...

الفجيرة، ساعة و٣٥ دقيقة
الشارقة، ٤٧ دقيقة
دبي، ساعة و٧ دقائق
أبوظبي، ساعتان و٢٣ دقيقة رأس اخليمة، الوجهة املفضلة لدى عشاق التنزه � الهواء الطلق 

والتي تشتهر بإطالالتها الطبيعة اخلالبة على السواحل.

مبوقعها املتميز الكائن  � مشروع ميناء العرب واللذي يضم ³موعة من 
الفنادق واملنتجعات والفيالت السكنية الفاخرة، يُعد مرسى مارينا املكان 

ا�مثل لرسو قاربك.



ابدأ رحلتك
عندما تبدأ رحلتك االستكشافية بشغف وروح منطلقة وعشق للبحار المترامية ا�طراف،

فإنها تمنحك تجارب فريدة من نوعها.

بمجرد الوصول إلى موطن أحمد بن ماجد - واحد من أشهر المالحين والجغرافيين العرب - 
تذكرنا مياه الخليج العربي الممتدة بطول سواحل رأس الخيمة بتقليد السفر بالبحر. وفي 

ظل وجود الجبال الشاهقة التي تنغمر سفوحها في المياه الزرقاء ، تكون المغامرات بانتظار 
ا�شخاص المستعدين الستكشاف هذا الخط الساحلي الساحر واالستمتاع بأجواء يملؤها 

المرح واالسترخاء طوال أيام يصعب نسيانها.




