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بيئة سكنية
              عرصية متكاملة



جاردن ريزيدنس

بالتميز يف جودة البناء والتصميم، جاردن ريزيدنس 

يوفر بيئة سكنية صحية لرتتقي بأسلوب املعيشة. 
يضم جاردن ريزيدنس حدائق تشعرك بأنك ُجزٌء من 

الطبيعة كل يوم.



املوقع

یتمیز موقع جاردن ریزیدنس بتوسطھ لحي حطین أرقى 

أحیاء مدینة الریاض

يبعد عن:

لعرض موقع املرشوع   اضغط هنا

25 دقيقةمطار امللك خالد الدويل

7 دقائق جامعة امللك سعود

11 دقيقة يو ووك

10 دقائق بوابة الدرعية

15 دقيقة مركز امللك عبدالله املايل

14 دقيقة برج اململكة

5 دقائق بوليفارد الرياض

جاردن ريزيدنس

https://goo.gl/maps/FzPSfT3bQXVg3n3o9


التصميم واملساحات

عرصیة واسعة، نابضة بالحیاة

24,276 م

43,300 م 

مساحة األرض

مساحة البناء



Balcony Apartment

 • 1 غرفة نوم - 136 متر مربع

• 2 غرف نوم - 181 متر مربع
• 3 غرف نوم - 209 متر مربع

Terrace apartment

 • 1 غرفة نوم - 130 متر مربع

• 2 غرف نوم - 177 متر مربع
• 3 غرف نوم - 186 متر مربع

Garden Apartment

 • 1 غرفة نوم - 127 متر مربع

• 2 غرف نوم - 215 متر مربع
• 3 غرف نوم - 235 متر مربع

Penthouse Apartment

 • 1 غرفة نوم - 288 متر مربع

• 2 غرف نوم - 271 متر مربع
• 3 غرف نوم - 302 متر مربع

25619
عمارةوحدة سكنية

التصامیم الداخلیة:

256 وحدة سكنیة ممیزة مصممة بعنایة









املنطقة الخارجية

حدیقة متنوعة بنباتاتھا

ممرات للریاضة و الدراجات

منطقة لعب لألطفال

266 موقف سیارة تحت األرض













الخدمات
والمرافق

غرفة العابصالة عامةنادي رياضيسينما خاصة





عن ازدھار للتطوير العقاري

تأسســت ازدھــار بھــدف بنــاء مجتمعــات نابضــة بالحیــاة، توفــر ٔارقى مســتویات 

المعیشــة للفــرد، تماشــیًا وتحقیقــا لھــدف رٔویــة المملكــة ٢٠٣٠ برفع مســتوى 

جــودة الحیــاة مــن خــال تقدیــم خدمــات مختلفة تناســب كافــة ٔافــراد المجتمع، 

محاطــة ببیئــة خضراء مســتدامة.



رٔويتنا

أن نبني الحياة المستقبلية للجيل الجديد



هدفنا

بالحيــاة  النــاس  لدمــج  بيئــات عصريــة  نوفــر 

والحيويــة  النابضــة 



مكتب المبيعات اضغط هنا

    ezdihar.com    I    sales@ezdihar.com    I    9200 12 497

https://goo.gl/maps/rQ3TqKpuBPMYxULL7
https://ezdihar.com



