PRESS RELEASE

ALDAR LAUNCHES ‘NOYA LUMA’ ON YAS ISLAND
FOLLOWING RAPID SALE OF FIRST TWO PHASES
•
•
•

Standalone villas at Noya Luma open to all nationalities
189 homes available in three-, four- and five-bedroom layouts
Prices start from AED 2.41 million and sales commence on May 29

Abu Dhabi, UAE – 25 May 2021: Following the success of the first two phases of its Noya development,
Aldar Properties (‘Aldar’) has announced the launch of 189 standalone villas at Noya Luma on Yas
Island. Noya Luma sits adjacent to the rest of the Noya community on the north side of the island and
is open to buyers from all nationalities on a freehold basis.
With significant interest registered in four-bedroom villas during the first two phases, Noya Luma will
feature detached villas in three-, four- and five-bedroom layouts in response to customer demand for
larger options. All properties within Noya Luma will be standalone villas with increased indoor and
outdoor space, with average plot sizes larger than their phase two counterparts. Prices for threebedroom villas start from AED 2.41 million, while four- and five-bedroom villas start from AED 2.77
million and AED 3.27 million respectively.
Location and community facilities proved to be key drivers of sales at Noya Viva, both of which will be
carried over to Noya Luma. The development is located in close proximity to all major road networks
and Yas Island amenities and includes exclusive recreational facilities and gardens that will ensure it is
the perfect environment to live, work and play.
Noya Luma also offers direct access to The Village, the community focal point within the Noya
development masterplan. The publicly accessible community centre is set to feature shops and cafes,
sports, fitness, and health and wellbeing facilities, a mosque and a library. The Village will also be
home to a leading British curriculum school, operated by Aldar Academies, that will cater to the
island’s growing population.
Commenting on the launch of Noya Luma, Rashed Al Omaira, Chief Commercial Officer at Aldar
Development, said: “The strong response to the first two phases of the Noya development reflects
renewed consumer confidence, and confirmation that Abu Dhabi’s real estate market is going from
strength to strength. We continue to consult with our customers to ensure that the products we
offer meet their needs, allowing us to deliver properties that address gaps in the market. Noya Luma
is a prime example of this, and it will strongly complement our existing portfolio of high-quality
assets on Yas Island, one of the Emirate’s premier destinations.”
Customers interested in purchasing a home at Noya Luma can contact Aldar’s Sales Centre. To provide
peace of mind to customers wishing to visit in person, thorough precautionary measures in line with
government regulations have been implemented across Aldar’s Sales Centres.
Construction of Noya Luma is due to begin in November 2021, with handovers expected to commence
in February 2024. Noya Luma is the latest addition to Aldar’s residential portfolio on Yas Island, which
includes Noya, Noya Viva, Yas Acres, Water’s Edge, Lea, Ansam and Mayan.

Yas Island is a leading leisure and entertainment destination home to the Yas Links Golf Course, Yas
Mall, Ferrari World, CLYMB, Du Arena, Yas Beach, Yas Waterworld and Warner Bros World. The oneof-a-kind tourist destination and vibrant residential hub also comprises of numerous luxury villas,
apartments, and hotels.
-ENDS-
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About Aldar
Aldar Properties PJSC is the leading real estate developer and manager in the UAE with a diversified and
sustainable operating model centered around two core businesses: Aldar Development and Aldar Investment.
Aldar Development is a master developer of integrated, liveable, and thriving communities across Abu Dhabi’s
most desirable destinations, including Yas Island, Saadiyat Island, Al Raha, and Reem Island. It is responsible for
developing Aldar’s c. 65 million sqm land bank and includes three businesses: Aldar Projects, which manages
Aldar's fee-based development management business, including AED 45 billion of government housing and
infrastructure projects; Aldar Ventures, which incubates and nurtures new business opportunities and
innovation areas; and Aldar Egypt, the platform focused on developing mixed-use communities in Egypt.
Aldar Investment houses Aldar’s core asset management business comprising an AED 16 billion portfolio of
investment grade and income-generating real estate assets diversified across retail, residential and commercial
segments. It also manages three core platforms: Aldar Education, Aldar Estates and Aldar Hospitality and Leisure.
Aldar Education includes Aldar’s entire educational portfolio, including Aldar Academies, the leading education
group in Abu Dhabi, with 20 schools, over 24,000 students and a growing network of 3,000 educators from over
100 nationalities, offering a wide range of curriculum and ancillary services such as a Teacher Training Academy.
Aldar Estates consolidates Aldar’s Retail Operations alongside existing Residential and Commercial real estate
operations within Provis and will further include Community Management under one integrated property
management platform. Aldar Hospitality and Leisure looks after Aldar’s portfolio of hotel and leisure assets,
which are anchored around Yas Island and Saadiyat. It includes Aldar’s portfolio of 10 hotels, comprising over
2,900 hotel keys and managing operations across golf courses, beach clubs and marinas.
Aldar’s shares are traded on the Abu Dhabi Securities Exchange (Stock quote: ALDAR:UH), and is a profitable,
cash generative business that provides recurring revenues, and benefits from a diverse and supportive
shareholder base. Aldar operates according to high standards of corporate governance and is committed to
operating a long term and sustainable business in order to provide ongoing value for its shareholders.
Aldar is driven by a vision to be a leading real estate developer and manager in the region by playing a key role
in the development of quality, comfortable, desirable destinations that people can live in, work at and visit.
For more information on Aldar please visit www.aldar.com or follow us on:

الدار تطلق مشروع "نويا لوما" على جزيرة ياس

بعد بيع وحدات المرحلتين األوليتين من نويا خالل وقت قصير
•
•
•

.1

الحر لكافة الجنسيات
يضم مشروع "نويا لوما" وحدات فلل مستقلة متوفرة للتمّلك ّ
يضم المشروع  189منزالً مكون ثالث أو أربع أو خمس غرف
األسعار تبدأ من  2.41مليون درهم ،وتنطلق المبيعات يوم  29مايو
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المرحلتهان األوليتهان من مشهههههههههروع نويها قبهاالً قويهاً على الوحهدات ،ممها يلمهد ثقهة العمال المتجهددة في
شههرمة الدار ،مما ُيظ ر متانة السههوا العقارف في أبوظبي واآلفاا المسههتقبلية الواعدة التي يتم ّتع ب ا.
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للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية:
التواصل اإلعالمي:
عبيد اليماحي
شركة الدار العقارية
+971 2 810 5555

سارة عبدالباري
برنزويك غلف
+971 4 560 9638
ALDAR@brunswickgroup.com

حول شركة الدار
تُعتبر شرررررركرة الردار را ردا ل تي مجرال تروير وقدارا العقرارات تي دولرة اإلمراراتع ميرن قنجرا تعتمرد نمو
ومستدام تدعمه شركتان أساسيتانع وهما الدار للتروير والدار لالستثمار.

تشرررر يرل متنو

تواصرررررل شرررررركرة الردار للتروير دورهرا الريرادم تي تروير مجتمعرات متكراملرة تُثرم ميراا السرررركران عبر أكثر الوججرات
المرغوبة تي قمارا أبوظبيع بما تي لك جزيرا ياس وجزيرا السرررعديات وشرررارح الرامة وجزيرا الريم .كما أنجا تمتلك
ممفظة أراضري بمسرامة  65مليون متر مربعع وتشرمل ثالن ومدات أعمالع وهي :الدار للمشرروعاتع وسرتكون مسر ولة
عن قدارا ومدا أعمال قدارا المشررروعات القا مة على الرسررومع بما تي لك ممفظة بقيمة  45مليار درهم من مشررروعات
قسركان الموارنين والبنية التمتية الر يسريةو ولالدار للمشرروعات المشرتركةلع والتي تتولى اقتناص ترص األعمال الجديدا
وتروير مجاالت االبتكارو و لالدار مصررلع وهي منصرة تركز على السرول العقارية المصررية الواعدا وال ُمدرا لألرباحع
باعتبارها سوقا ل ر يسية لتروير مجتمعات متكاملة متعددا االستخدامات.
وتضررم شررركة لالدار لالسررتثمارل ومدا قدارا األصررول التابعة لمجموعة الدار والتي تشررمل ممفظة قيمتجا  16مليار درهم
من األصرررررول العقراريرة المردرا لايرادات المتكررا تي قررا التجز رة والمجتمعرات السررررركنيرة والتجراريرة .كمرا تتولى قدارا
المنصررات الثالثة األسرراسرريةع وهي :الدار للتعليم والدار للعقارات والدار للضررياتة والترتيه .وتشررمل منص رة لالدار للتعليمل
ممفظرة األصرررررول التعليميرةع بمرا تي لرك أكراديميرات الردارع وهي مجموعرة تعليميرة را ردا تي أبوظبي تضرررررم ممفظتجرا 20
مدرسررة وأكثر من  24ألف رالب باإلضرراتة قلى شرربكة متنامية من  3آالف ُمعلم ينتمون قلى أكثر من  100جنسرريةع وهي
تعتمد مجموعة واسرعة من المناه التعليمية والخدمات اإلضراتية مثل أكاديمية تدريب المعلمين .بينما تتولى الدار للعقارات
دم عمليات العقارات التجارية والسرركنية ضررمن ممفظة شررركة لبروتيسل المتخصررصررة تي قدارا العقاراتع كما تشررمل
ك لك قدارا المجتمعات من خالل منصرة قدارية عقارية متكاملة .وتتولى شررركة الدار لللضررياتة والترتيهل مجمة اإلشررراف
على ممفظة األصرول الفندقية والترتيجية التابعة للدارع المتواجدا بشركل أسراسري تي جزيرا ياس وجزيرا السرعدياتع بما تي
لرك ممفظرة الردار الفنردقيرة التي تضرررررم  10تنرادلع برمجمرالي  2900غرترة تنردقيرةع قلى جرانرب قدارا العمليرات عبر مالعرب
ال ولف والنوادم الشار ية والمراسي.
أسرجم شرركة الدار ُمدرجة تي سرول أبوظبي لألورال المالية زرمز التداول )ALDAR:UHع وتمقق أعمال الشرركة أرباما ل
وقيرادات متكررا مسرتقراع وتمتلك قاعدا واسرعة ومتنوعة من المسراهمين .وتتبناى الدار أتضرل معايير الموكمة الم سرسريةع
وتلتزم بمدارا عمليات مستدامة على األمد الرويل مرصا ل منجا على تمقيق قيمة ُمضاتة لمساهميجا بشكل مستمر.
تتب انى شرررررركرة الردار ر يرةل رمومرة ميرن تسرررررعى ألن تكون المرور والمردير العقرارم األكثر موثوقيرة تي المنرقرةع وهي
تضررررررلع بردور ممورم تي تروير وججرات عراليرة الجودا ومريمرة تلبي امتيراجرات أتراد المجتمع وتتواتر تيجرا المقومرات
واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والترتيه.

