


Home to new beginnings



A moment in your journey, when 
your past and future become one.

The opportunities are endless, at 
this crossroads where you find 
yourself. 

Where east meets west, cultures 
connect and life-long bonds are 
forged. 

Where style meets substance, 
spaces mingle effortlessly and 
experiences are shared.

Where inspiration meets 
innovation, ideas bloom and the 
future is created.

Welcome to Bloom Towers.

ــح  إنهــا لحظــة فــي رحلــة حياتــك، عندمــا يصب

. فالفــرص ال 
ً
ــدا  واح

ً
ــك وحاضــرك شــيئا ماضي

ــا عنــد مفتــرق الطــرق حيــث تجــد  تنتهــي، هن

والغــرب،  الشــرق  يلتقــي  عندمــا  نفســك. 

وتتواصــل الثقافــات وترتبــط حبــال التواصــل 

مــدى الحيــاة. حيــث يتناغــم الشــكل مــع 

المضمــون، وتمتــزج المســاحات دون جهــد 

ــام  ــي اإلله ــا يلتق ــرات. عندم ــارك الخب ونتش

واإلبــداع، وتزدهــر األفكار وُيصنع المســتقبل. 

 بك في بلووم تاورز.
ً
أهال

TA K E  A
M O M E N T

 توقف
للحظة 





THE PROMISE
A celebration of Dubai’s limitless energy and ambition, 
Bloom Towers is Bloom’s new vision of connected living for 
Dubai’s young and young at heart. Immersing you in a world 
where time flows at the speed of conversation, every space 
catalyzes collaboration, and your physical and digital 
worlds coexist in perfect harmony, it promises a vibrant and 
versatile hub of creativity for you to call home.

 بطاقــة دبــي وطموحاتهــا الالمحــدودة، يأتــي 
ً
احتفــاال

التــي  بلــووم  لشــركة  جديــدة  كرؤيــة  تــاورز  بلــووم 
تعكــس الحيــاة النابضــة لمدينــة دبــي بالحيويــة وروح 
ــٍم يمــر  الشــباب. كمــا يأخــذك هــذا المشــروع إلــى عال
ز علــى التعاون، 

ّ
فيــه الوقــت كلمــح البصر، فــي مكان ُيحف

ــش عالمــك المــادي والرقمــي فــي تناغــم  ــث يتعاي حي
 بالحيــاة متعــدد الثقافــات 

ً
 نابضــا

ً
تــام، ليصنعــا مركــزا

ــزل أحالمــك. ــد من ــت، لتج ــك أن ــكارات مــن أجل واالبت

الـــوعـــد



 “The best time for a man is the
time he spends with his family”

H.H. Mohammed bin Rashid Al Maktoum

"إن أفضل وقت يمر على اإلنسان هو 
 الوقت الذي يقضيه مع عائلته".

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم



Rising high above verdant vistas with the iconic 

skyline of new Dubai on the horizon beyond, Bloom 

Towers puts you within minutes away from the city’s

finest leisure, dining and entertainment destinations. 

Located on the edge of JVC, one of Dubai’s most 

popular and exciting young communities, Jumeirah 

Village offers residents the true sense of community 

living. Coming soon to Jumeirah Village are two new 

retail developments: Al Khail Avenue at Jumeirah 

Village Triangle and The Circle Mall at Jumeirah 

Village Circle. 

Emirates Hills - 5 minutes

Dubai Media/Internet city - 16 minutes

The Dubai Mall/Burj Khalifa - 25 minutes

Mall of the Emirates - 10 minutes

Dubai Sports City - 5 minutes

Dubai Marina – 12 minutes

The Meadows – 5 minutes

The Palm Jumeirah – 15 minutes

Jumeirah Golf Estate – 7 minutes

بموقعــه المرتفــع وإطاللتــه الســاحرة علــى المســاحات 
الخضــراء واألفــق األيقونــي لمدينــة دبــي الجديــدة، يتميــز 
ــه والراحــة  ــه مــن أفضــل أماكــن الترفي ــاورز بقرب ــووم ت بل
والمطاعــم فــي المدينــة والتــي تبعــد دقائــق قليلــة 
ــدى  ــرا ســيركل، إح ــة جمي ــى أطــراف قري ــع عل ــه. ويق عن
توفــر  التــي  والحيويــة،  المشــهورة  دبــي  مجتمعــات 
وســيتم  بالحيــاة.  نابضــة  اجتماعيــة  أجــواء  للســكان 
قريبــا االنتهــاء مــن مشــروعين جديديــن فــي قريــة جميــرا  
وهمــا، الخيــل أفينيــو فــي قريــة جميــرا تراينجــل وســيركل 

ــرا ســيركل.     ــة جمي مــول فــي قري

تالل اإلمارات – 5 دقائق
مدينة دبي لإلعالم / لإلنترنت – 16 دقيقة

دبي مول / برج خليفة – 25 دقيقة 
مول اإلمارات – 10  دقيقة 

مدينة دبي الرياضية – 5 دقيقة
دبي مارينا – 12 دقيقة

ميدوز – 5 دقيقة 
نخلة جميرا – 15 دقيقة

جميرا جولف إستيت –7 دقيقة
أبراج بحيرة جميرا – 12 دقيقة

THE LOCATION الـــمــوقع







Designed by renowned architects and italian interior 
designers, the three gleaming towers connected by 
an elevated podium create a new concept of modern 
community living in Dubai. 

Our architects and designer bring an innovative 
approach and an uncompromising commitment to 
design to Bloom Towers.

MASTERS OF 
URBAN DESIGN

رواد التصميم 
مراني

ُ
الع

ــل  مجموعــة  ــراج الثالثــة الرائعــة، التــي صممــت مــن قب تتصــل هــذه األب
مــن المهندســين المعمارييــن المشــهورين والمصمميــن اإليطالييــن 
 
ً
المبدعيــن مــع بعضهــا البعــض عــن طريــق منصــة مرتفعــة تخلــق مفهومــا

 للمجتمعــات العمرانيــة الحديثــة فــي دبــي.
ً
جديــدا

 
ً
يقــدم مهندســونا  المعمارييــن ومصممونــا المبدعيــن مفهومــا ُمبتكــرا

ــم مــع مفهــوم  ــن يتالئ ــة ذات موضــوع وهــدف معي ــم عمراني لتصامي
وفكــرة بلــووم تــاورز.



Designed for creative and connected living, 

Bloom Towers disrupts the landscape with a striking façade of 

shifting geometries and original perspectives. 

The clear architectural vision crystallizes transitivity and synergy 

among the space formations, matching the pace and passion of 

urban life.

Every apartment is self-contained yet integrated, an urban 

sanctuary woven into the fabric of connected community that 

gravitates to the many open and inviting collaboration and leisure 

spaces found throughout the project.

THE 
ARCHITECTURE

 التصميم
المعماري

مــع تصميــم إبداعــي متميــز يتناغــم مــع أســاليب العيــش الراقيــة، يبــرز بلــووم تــاورز 

كواجهــة عمرانيــة حضاريــة تخطــف األنظــار بهندســتها الراقيــة مــع حفاظهــا فــي 

نفــس الوقــت علــى المفاهيــم العريقــة واألصيلــة. 

إن الرؤيــة المعماريــة الواضحــة، تعكــس وتبلــور مفهــوم التناغــم والمالءمــة بيــن هــذا 

التصميــم اإلبداعــي وكل مــا يحيــط  بــه، مــع الحفــاظ علــى دفء وروح الحيــاة الحضــا 

ريــة. 

كمــا أن كل شــقة فــي هــذا المشــروع هــي شــقة متكاملــة بحــد ذاتهــا، فهــي مــالذ 

حضــري وجــزء مــن مجتمــع متكامــل متصــل ببعضــه البعــض ومفتــوح علــى العديــد 

مــن مســاحات ومرافــق الترفيــه الموجــودة فــي جميــع أنحــاء المشــروع. 





THE HEIGHT OF
CREATIVE LIVING

أرقى مستويات
المعيشة المبتكرة

Bloom Towers is a stunning urban development with three 
residential towers that merge contemporary timeless elegant 
design language with exceptional comfort and convenience.

The apartments imaginatively blend quality materials, 
intelligent design and sustainable solutions to create living 
environments that stimulate, surprise and delight. Every detail of 
the 689 studios and one-bedroom apartments in the 29-story 
towers has been carefully considered to brighten your days and 
empower your life. 

ــراج ســكنية  ــة أب ــي مذهــل يتكــون مــن ثالث ــاء عمران ــاورز هــو بن ــووم ت بل
يمتــزج فيهــا النمــط والتصميــم األنيــق والمعاصــر مــع وســائل الراحــة 

التامــة. االســتثنائية والمالءمــة 

الذكــي،  والتصميــم  الجــودة،  العاليــة  المــواد  بيــن  الشــقق  تمــزج 
الجميــع.  رضــا  تنــال  معيشــية  بيئــة  تخلــق  التــي  المالئمــة  والحلــول 
ــي  ــدة ف ــة الواح ــقق ذات الغرف ــتوديو والش ــل الـــ 6٨٩ اس ــة تفاصي فكاف
 قــد تــم وضعهــا فــي االعتبــار لتســتمتع 

ً
ــراج المكونــة مــن 2٩ طابقــا األب

بــكل يــوم تقضيــه فيهــا ولتضفــي مزيــدا مــن الحيويــة علــى حياتــك.







WELCOME
HOME
Welcome to your home. Bloom Towers offers you 

world class services and amenities including 24-hour 

facilities like concierge and laundry services, all steps 

away from home.

 بك في 
ً
مرحبا

منزلك     
يوفــر بلــووم تــاورز خدمــات ومرافــق عالميــة المســتوى بمــا 
يشــمل مرافــق خدمــات تعمــل علــى مــدار الســاعة مثــل خدمــة 
ــى بعــد خطــواٍت  ــس، جميعهــا عل ــف المالب الكونســيرج وتنظي

قليلــة مــن منزلــك.



تخطيط جديد
للحياة العصرية 

 يتألــف مــن برجيــن 
ً
 أنيقــا

ً
بلــووم هايتــس هــو مشــروع حديــث شــاهقا

يرتبطــان ببعضهمــا البعــض مــن الداخــل بمنصــة مكونــة مــن أربــع طوابــق 
ممــا يمنــح المشــروع منظــرا متناغمــا ومتوازنــا. أمــا مــن الخــارج، فيتصالن 
بطريقــة فنيــة معماريــة مبتكــرة، تجمــع بيــن البرجيــن بأســلوب أنيــق رائــع. 

ن مــن برجيــن، بتصميمــه العصــري ذو الخطــوط 
ّ

كمــا يتميــز المبنــى المكــو
ج علــى الواجهــة األماميــة، ممــا 

ّ
المعماريــة البــارزة مــع نمــوذج ممــو

 بالحركــة والتناغــم.
ً
يضفــي شــعورا

MODERN LIVING
Come home to a place where everybody knows your name and 
discover life the way you imagined it. 

An urban oasis for the mind, body and soul, Bloom Towers provides 
you with room to breathe and be you, while action and excitement 
are always moments away. The intuitive design fosters a tight 
community that feeds off each other’s energy and diversity across 
the many communal spaces. Sink into a sofa in the buzzing lobby 
lounge, hang out in a hammock on the funky pool deck before 
taking a refreshing dip, or step out with friends to enjoy one of 
your favorite cafés, where moments shared become memories 
that last a lifetime.



AWE-
INSPIRING 
VIEWS
Unobstructed vistas of Palm Jumeirah, 
Dubai Marina and Emirates Hills make your 
home a canvas of iconic skyline views.

 إطالالت
ملهمة

مــع إطاللــة رائعــة علــى نخلــة جميــرا، مرســى 
ســيبدو  منزلــك  فــإن  اإلمــارات،  وتــالل  دبــي 
األفــق  هــذا  قبالــة  تتألــق  حقيقيــة  كأيقونــة 





OUR INTERIORS
Find solace in a living environment that echoes your unique 

style and sensibility. 

At Bloom Towers, form and function seamlessly synchronize 

to create a space you’ll be proud to call home, with a clean, 

modernist palate and elegant design cues that you can 

infuse with your own personality. Warm accents throughout 

the bright, open-plan layout connect your comfortable living 

space with the spectacular views streaming across your 

private balcony and through your floor-to-ceiling windows. 

ــد،  ــك الفري ــي تعكــس ذوق ــة الت ــم الحي مســتوحاة مــن التصامي
ــاورز يندمــج الشــكل مــع الوظيفــة بســهولة لخلــق  ــووم ت فــي بل
نظيــف،  تدعــوه منزلــك، مــع تصميــم  مســاحة ومــكان مميــز 
عصــري يالمــس شــخصيتك. ولمســات دافئــة مشــرقة ومفتوحــة 
المعيشــة  بيــن مســاحات  والتناغــم  التواصــل  مــن  جــوا  تخلــق 
ــة الســاحرة مــن الشــرفات  المريحــة مــع المناظــر الرائعــة واإلطالل

ــى الســقف.   ــن األرض وحت ــدة م ــذ الممت الخاصــة والنواف
 

تصاميمنا الداخلية



OUR INTERIORS









STUDIO
APARTMENT

شقق  
االستديو

اســتمتع بالخصوصيــة التامــة فــي شــقق االســتديو ذات 
التصميــم المفتــوح، والتــي تعكــس انفتاحــك علــى الفــرص 
التــي أمامــك.  تتميــز هــذه الشــقق بتصميمهــا المميــز 
والتشــطيبات العاليــة الجــودة، مــع شــرفات ُمطلــة علــى 
المســاحات الخضــراء، لتحيطــك بــكل مــا تحتاجــه لتســتمتع 

بالحيــاة وروعتهــا.

Celebrate your individuality in an open plan 
apartment that reflects your openness to the 
opportunities that lie ahead. Featuring efficient 
design and quality finishing, the studios with 
balconies that put you high above leafy green 
avenues, surround you with everything you need 
to experience life on your own terms. 





ONE BEDROOM APARTMENT FLOOR PLAN (Tower A)

Type A

Internal Area 53.61 sqm 577.05 sqft

Balcony Area 11.04 sqm 118.83 sqft

Total Area 64.65 sqm 695.88 sqft

Type B

Internal Area XX.XX sqm XX.XX sqft

Balcony Area XX.XX sqm XX.XX sqft

Total Area XX.XX sqm XX.XX sqft



TWO BEDROOM APARTMENT FLOOR PLAN (Tower A)

Type B

Internal Area 90.59 sqm 975.10 sqft

Balcony Area 16.62 sqm 178.90 sqft

Total Area 107.21 sqm 1154.00 sqft

Type A

Internal Area 94.26 sqm 1014.61 sqft

Balcony Area 16.62 sqm 178.9 sqft

Total Area 110.88 sqm 1193.51 sqft



THREE BEDROOM APARTMENT FLOOR PLAN (Tower A)

Type A

Internal Area 117.82 sqm 1268.20 sqft

Balcony Area 30.09 sqm 323.89 sqft

Total Area 147.91 sqm 1592.09 sqft



THREE BEDROOM APARTMENT FLOOR PLAN (Tower A)

Type B

Internal Area 105.07 sqm 11390.96 sqft

Balcony Area 31.69 sqm 341.11 sqft

Total Area 136.76 sqm 1472.07 sqft



THREE BEDROOM APARTMENT FLOOR PLAN (Tower A)

Internal Area 32.46 sqm 349.40 sqft

Balcony Area 5.66 sqm 60.92 sqft

Total Area 38.12 sqm 410.32 sqft

Internal Area 30.13 sqm 324.32 sqft

Balcony Area 4.27 sqm 45.96 sqft

Total Area 34.40 sqm 370.28 sqft

Type A Type B

C-0503 C-0911

Individual unit plan vary according to location. Please refer to individual sales plans

STUDIO
APARTMENT
FLOOR PLAN
(Towers B & C)



Spread out and make yourself at home in a thoughtfully designed apartment that defines modern style and contemporary comfort. With high-quality 
finishing and smart design, the one-bedroom apartments energize with their bright living spaces that flow naturally into expansive balconies overlooking 
lush landscapes and the high-rises of Dubai beyond.

Type C

3.1 X 2.9 m

3.6 X 3.7 m

3.7 X 5.7 m

Internal Area 60.30 sqm 649.06 sqft

Balcony Area 9.98 sqm 107.42 sqft

Total Area 70.28 sqm 756.48 sqft

C-0609

Type B

3.6 X 3.7 m

3.7 X 5.7 m

Internal Area 53.01 sqm 570.59 sqft

Balcony Area 9.98 sqm 107.42 sqft

Total Area 62.99 sqm 678.01 sqft

C-0602

ONE BEDROOM APARTMENT FLOOR PLANS (Towers B & C)



Type E

3.1 X 2.9 m

3.6 X 3.7 m

3.7 X 5.7 m

Internal Area 53.76 sqm 578.67 sqft

Balcony Area 9.84 sqm 105.92 sqft

Total Area 63.6 sqm 684.59 sqft

C-0601

Type D

3.1 X 2.9 m

3.6 X 3.7 m

3.7 X 5.7 m

Internal Area 58.79 sqm 632.82 sqft

Balcony Area 9.98 sqm 107.42 sqft

Total Area 68.77 sqm 740.24 sqft

C-0610

شقق بغرفة نوم واحدة 

اســترخ واســتمتع بكونــك فــي المنــزل فــي شــقتك ذات التصميــم الخيالــي، الــذي يعكــس النمــط الحديــث وأســاليب الحيــاة المعاصــرة. مــع تشــطيبات عاليــة الجــودة وتصميمــات 
ذكيــة، توفــر لــك الشــقق ذات غرفــة النــوم الواحــدة مســاحات واســعة تتناغــم بشــكل طبيعــي مــع الشــرفات الواســعة الُمطلــة علــى المناظــر الطبيعيــة الخالبــة وعلــى أفــق دبــي 

الساحر. 



Tower C

Podium Level (5th Floor)

Tower B

Swimming Pool View

Al Khail Road View



Tower A

Podium Level (5th Floor)





AMENITIES
Enjoy a singular community lifestyle at 
Bloom Towers, where forward thinking design promotes a 
perfect balance of social and personal, active and serene, 
collaboration and introspection across time and space. 

State-of-the-art gyms
Co-working space
Leisure / Lap pool
Private outdoor dining area
Hammock area
Sauna & steam rooms for male & female
Jogging track
Lounge lobby
24/7 security
Concierge
Event amphitheater
Private theater
Additional storage
Water features & lush landscape
Parking

مرافق الترفيه والراحة
استمتع بأسلوب حياة راٍق في مجتمع فريد متكامل

في بلووم تاورز، حيث يعزز التصميم اإلبداعي 
التوازن المثالي بين الحياة االجتماعية والشخصية،

النشــطة والهادئــة، التعاونيــة وكل مــا يعــزز االســتمتاع بالمــكان 
والزمــان. 

صاالت رياضية حديثة
ساحة للنشاطات الجماعية

مسبح ترفيهي /  بركة سباحة
أماكن خارجية خاصة لتناول الطعام

منطقة أراجيح شبكية
ساونا وغرف بخار للرجال والنساء

مسارات للجري 
ردهة لالستراحة 

حراسة 7/24
مكتب وضع األمتعة

مسرح للفعاليات
مسرح خاص

غرف للتخزين اإلضافي 
تمديدات ومرافق مائية ومناظر خالبة

موقف سيارات



CO-WORKING 
SPACE
Bloom Towers blurs the lines between 
work and play for those who are always 
on and pushing the boundaries of 
possibility. The dedicated co-working 
space takes social collaboration to 
new heights, bringing amazing people 
together in a fluid and fresh setting to 
share ideas and experiences whenever 
inspiration strikes.

قاعة
 النشاطات
الجماعية

ويزيــل  المســافات  تــاورز  بلــووم  ُيقــّرب 
ــه وخاصــة  ــن العمــل والترفي ــات بي الفروق
ــاع  ــن يعيشــون إيق ــك الذي بالنســبة ألولئ
حيــاة ســريع. لــذا فقــد تــم تصميــم قاعــة 
 جديدة 

ً
النشــاطات الجماعيــة لتوفــر آفاقــا

للنشــاط والتعــاون الجماعــي. حيــث أنهــا 
فــي  رائعيــن  أشــخاص  الجتمــاع  مــكان 
جلســات ممتعــة يتبادلــون فيهــا الحديــث 

ــرات.   ويتشــاركون األفــكار والخب
موقف سيارات









ABOUT 
BLOOM PROPERTIES

لمحة عن شركة
بلـووم القابضة

 A subsidiary of National Holding, Bloom Properties is one of the UAE’s
 foremost holding companies, committed to building, operating
 and investing in premium communities and enriching the lives of
 our customers through the development and management of real
 estate, education and hospitality assets.  Bloom Holding is driven by
 its vision to go beyond the buyer and investors’ expectations through
 design and partnerships with best in class providers to meet the
 aspirations of new urban communities in their demand for a better
 lifestyle and quality of life.

التابعــة لشــركة الوطنيــة  القابضــة، إحــدى الشــركات  تعــد شــركة بلــوم 
القابضــة، واحــدة مــن الشــركات القابضــة الرائدة فــي اإلمارات، وهــي متخصصة 
فــي تطويــر وإدارة وتشــغيل مجمعــات متكاملــة ومســتدامة توفــر أنماطــًا 
معيشــية عصريــة وراقيــة وتثــري تجربــة العمــاء. وتنطلــق المجموعــة 
ــتثمرين  ــترين والمس ــات المش ــي توقع ــى تخط ــز عل ــاملة ترك ــة ش ــن رؤي م
مــن خــال الشــراكات مــع أفضــل مــزودي الخدمــات فــي قطاعــات التعليــم 

ــارات. ــة والعق ــة والصح والضياف



Bloom Marina 
Al Bateen, Abu Dhabi



Bloom Gardens 
Eastern Mangrove Corniche, Abu Dhabi



Faya 
Eastern Mangrove Corniche, Abu Dhabi



Bloom Towers 
Jumeirah Village Circle, Dubai



Bloom Heights 
Jumeirah Village Circle, Dubai



Soho Square 
Saadiyat Island, Abu Dhabi



Park View 
Saadiyat Island, Abu Dhabi



Bloom Central 
Airport Road, Abu Dhabi



ــا المبذولــة للحفــاظ علــى هــذه المعلومــات حديثــة  المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة مطروحــة ألغــراض المعلومــات العامــة فقــط. وهــذه المعلومــات مقدمــة مــن قبــل شــركة بلــووم العقاريــة و/أو الشــركات التابعــة لهــا. ورغــم جهودن
وصحيحــة، إال أننــا ال نقــدم أيــة مزاعــم أو ضمانــات مــن أي نــوع كانــت، ســواًء علنيــة أو ضمنيــة، حــول مــدى اكتمــال، أو حجــم، أو دقــة، أو موثوقيــة، أو مالءمــة، أو األطــر الزمنيــة للتســليم، أو توافريــة أي مــن الممتلــكات المذكــورة فــي هــذه 
النشــرة، أو عــن مــدى نطــاق، أو توافريــة، أو اكتمــال أي مــن الخدمــات أو المرافــق ذات الصلــة، أو اســتخدامها ألي غــرض كان. وأي اعتمــاد مــن جهتكــم علــى هــذه المعلومــات ســتتحملون مســؤوليته بشــكل كامــل، وفــي أي حــال مــن األحــوال 

لــن تقــع علينــا مســؤولية أي خســارة أو ضــرر، بمــا فيهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، أي خســارة أو أضــرار غيــر مباشــرة أو تبعيــة، ناجمــة عــن اعتمــادك علــى المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة.

The information contained in this brochure is for general information purposes only. The information is provided by Bloom Properties and/or affiliated subsidiaries. While we endeavor to keep the information up to date and 
correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, size, accuracy, reliability, suitability, delivery timeframes or availability of any property described in this brochure or 
the extent, availability or completeness of any of the related services or facilities or their use for any purpose. Any reliance you place on such information is strictly at your own risk and in no event will we be liable for any loss or 
damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, arising from your reliance on this brochure.



bloomproperties.com


