PRESS RELEASE

ALDAR RELEASES COMPLETED APARTMENTS
FOR SALE AT REFLECTION II
•
•
•
•
•

All 182 apartments ready for move-in during Q2 2022
Stunning overwater location with unique views of Reem Island and Arabian Gulf
Features swimming pools, gym, yoga deck, multipurpose games room and kids play area
Choice of studios, one-, two-, and three-bedroom units for buyers of all nationalities
Show apartment and completed units available for viewing once sales begin on 13
February

Abu Dhabi, UAE – 04 February 2022: Building on the success of its developments across Abu Dhabi’s
prime locations, Aldar Properties (‘Aldar’) has announced that all 182 apartments at the second tower
of its boutique Reflection project are now available for sale. Reflection II is located at the heart of
Reem Island, overlooking Abu Dhabi’s iconic skyline and mangroves, and with all units ready to movein during Q2 2022, sales will start from 13 February.
The release of properties at Reflection II follows the successful sale of units at the first apartment
building at the development. The second tower is being brought to the market to cater to specific
demand from both home buyers and investors for high quality, ready to move in properties.
Customers of all nationalities can choose from studios and one-, two-, and three-bedroom
apartments, all of which are reaching completion and ready for handover. Unit prices at the
development, which has 19 floors of residential properties, start at AED 590,300 for studios, AED
885,800 for one-bedroom apartments, AED 1,327,000 for two bedrooms and AED 1,822,000 for three
bedrooms.
Rashed Al Omaira, Chief Commercial Officer at Aldar Development, said: “Reflection II is an exciting
new proposition within Abu Dhabi’s apartment segment, with the development providing stunning
overwater views of Reem Island. With the first building fully operational and occupied, as well as
the facilities and amenities in place, this is one of the very few new turnkey solutions in the market
today. The added benefit of the project is that it is ready for homeowners or their tenants to occupy
homes within the coming months in a prime location in Abu Dhabi. Aldar continues to be well
positioned to meet customer demand with a wide range of products at a variety of price points that
suit current customer needs, and Reflection II is the latest example.”
The amenity-driven community caters to a balanced lifestyle, with high quality swimming pools, gym,
yoga deck, multipurpose games room, and a kids play area all available to residents. The podium level
also allows residents to enjoy a communal garden and various outdoor spaces.
Located in Shams, on the eastern side of Reem Island, the development is surrounded by the cultural
and financial centres of Saadiyat Island and Al Maryah Island, while only minutes away from
downtown Abu Dhabi. It also benefits from a range of retail destinations close by, including Shams
Boutik Mall, Reem Mall, and Galleria Mall.
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The entire Reflection II development has been designed with sustainability in mind throughout the
lifecycle of the project. Environmental considerations were made during the construction process, and
the building has been designed to reduce water and electricity demand and facilitate the efficient
distribution of resources.
Customers interested in purchasing a home at Reflection II can visit the Aldar’s Sales Centre or attend
the public sales event at the Yas Marina Circuit Conference Centre, Yas Island on 13 February. Preregistration for event attendance is required through the Aldar website and visitors must have a green
pass on their Alhosn application.
Interested customers can also contact the Aldar Sales Centre by phone on 800-ALDAR/800-25327 or
via email on customermanagement@aldar.com.
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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:
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الدار العقارية تطرح وحدات جديدة للبيع في مشروع "ريفلكشن "2
• طرح  182وحدة جاهزة للسكن خالل الربع الثاني 2022

• موقع مثالي يتمتع بإطاللة مائية ومناظر فريدة في جزيرة الريم والخليج العربي

رررم مسررراب وصرررالة العاي ريا رررية ورخن ا مخلرررلر ر ا لليولا باا رررافة ل مسرررار

• المشرررروع

مخلص للدراجات ولرفة العاي متعددة االستعماالت

• يوفر المشرررروع معمومة متنومة من الخيارات بما فياا اسرررتوديوهات ونرررقن سررركنية من لرفة
ولرفتين و 3لرف ،ويرحب بالمستثمرين والمالك من خافة العنسيات

•

مكن معاينة الوحدات مقب طالق المبيعات في  13فبراير

لدترلا لدارتةا تست لات ت ت ت ت ت تتاح تةمُ دلين بلدن تة لد رر

ابوظبي ،اامرارات –  4فبراير  :2022أعلنت

مشت ت ت ت ت ت تتةا ايتة لداال تس ال أي ي لد للرة لد ظ يت ت ت ت ت ت ت تس ت متةا أيل لت ع ط

ع

 182بحتر دترةتر دل ة ال

مشت ت ت ت بعية لد ا كي ا لحشت ت ت ت  2ت لدللرة ال رلب دي لد ت بلدذي ةا اة طالدس على لألاق لد ا ةاي
دلاةص ت س لإمةالت س بت اه أﺷدةا لدر م لدا ا س .با تتاحلا ةةاس بحرل لد ج دةهي للل لد بة لدثةنل
2022ت ال ح
ب أتل ط

ا ا إطالق لد اة

لدلحرل

لد شت ب ..ة ة أا ط
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لد ج لدثةنل ال لديتلق أأتل تل س د اال ة

بعةد س لد لد  .ب حب هذل لد ش ت ت تت ب .ةد شت ت ت تتا
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لد شتا

م ةةاس لد ني ت ت ت ت ة

أب ثالث غ فت بلدال ﺷتةاا

لد ج لديت ت ت ت ت ت ت نل لألبل ال

بلد يتاث

دالنا ةا ي

بلدشترق لد كلنس م غ اس أب غ اا
بت ترأ أات ت ت ت ت ت تاتةا لدلحترل ال لد ج لد لا م  19طتة رتةُ م  590,300داه دلحترل

بحرل

دارة لا دةهي

لمات ت ت تتالدةل

د اية على لمناية بدةهي دلايتل .
لمات ت ت ت ت ت تتالدةلت ب

 885,800داه دلش ت ت تترق لد لنس م غ اس بلحر ت ب  1,327,000داه دلش ت ت تترق لد لنس م غ اا ت ب
 1,822,000داه دلشرق لد لنس م ثالث غ ف.

بال هذه لد نةات ت ت ت ست رةل رانرررررد العميرة ،الرئين التنفيشؤ للشررررريو التعارية لدت الدار للتطوير :ةا اة

لد ج لديت نل را لحشت 2ر ةاس لإم ةنة
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بلد رلمة

لدال ت كيه دلنل لديتلق لدارةا س ال أيل لت ة ة

أنته ةلا إطالم

لد ج لألبل تةد شت ت ت ت ت ت ت ب .ب دلاتته

متةظ تس ال دي لد  .بعرتب إﺷت ت ت ت ت ت تبتةل ةتةاتس بحترل

ةدحةملت مرعلمةُ ةاس لد لاق بلدلات ت ت تتةظل لدا ا ي س لداليمست ا ا هذل لد شت ت ت ت ب .أ ايت ت ت تتب ر س ة
أشت ل أحر لدي ة لا لديت ن س لدرل لس لد ةهي ال لديتلق لدارةا س ةداةصت س لإمةالت س لد لمت إم تح أه اه
ال دةهي س بحرلته دل الك بلد ي ت ت تتاأد

مة إم ةن س لمنارةل إد ه نالل لألﺷ ت ت تتي لدرةدمس ال ملرة ما ي
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لد كلد بصت تتةدس أداةن ا ةوت ت س باةنةُ مي ت ت ت تةُ دل لغة ةإوت تتةاس إدى ميت تتةا مي ت تتغ دلرالدة بغ اس
أداةن ماارد لما ت ت تتاا ةم ت هذل ةنب مي ت ت تتةحس مي ت ت ت ت ت تتس دلاب لألط ةلت بتالا هذه لد لاق دحةاس
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ملل بلد

ملل بغةد ة ملل.
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بدي لد ةا هت بم ة ار ات ت ت ت ت تتلو درةظق ع بات ت ت ت ت تتع مرةنس

ص ت تتس لما ت تتا ةد م بدية

لدا يظس لد ةبا ت ة ال مدك ﺷ ت ت ج يلت ك

مشت ب .ا لحشت  2ت تال ه ةدحةمل بارةُ د ةااتة

أنذ دبا ح ة لد شت ب .ال لمعا ةا .ة ة ت ت

بماةة

لماتارلمست مة

لد شت ب .لمعا ة لا لد س نالل أع ةل لد نة بلداشت رت

ااةدس تاي لُي دح ة
ح ث ت ت ت ت ت ت لد نى ييرف لد ر م لات ت ت تتايالك لد ة بلدحي بة بلعا ةد اد س ك
لد للاد بت ﺷ ر لاايرلمية.
أ
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لد لرة

لديةتف على ALDAR/800--800

 25327أب ع ط ق لد ر لإدحا بنل .customermanagement@aldar.com
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ي أةس ةلم

ت ت تتلا على لدي ت ت تتةد لدا ال لدذة رةملل ياي ت ت ت ل ي ةنةتي مي ت ت ت رةُ ع

لديبلا لدح لم إ يةا لد ةدس لدي
لإدحا بنل دش ةس لدرلات ة ة أ ب على ك
دلا ال لد يا

دش ت ةس لدرلا أب

دلنل حل س م ات ت تتى أةس
ل ع

تلي ة

-لنايى-

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية:
التواصل اإلعالمي:
عبيد اليماحي

سارة عبدالباري

شركة الدار العقارية

برنزويك غلف

+971 2 810 5555

+971 4 560 9638
ALDAR@brunswickgroup.com

حول شركة الدار
تُعتبر شرررررركرة الردار را ردا ل تي مجرال تروير وقدارا العقرارات تي دولرة اإلمرارات ييرإ قن را تعتمرد نموشغ تشرررر يرل متنو
ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان وهما "الدار للتروير" و"الدار لالستثمار".
تواصررررل شررررركة "الدار للتروير" دورها الريادي تي تروير مجتمعات متكاملة تُثري يياا السرررركان عبر أكثر الوج ات
المرغوبة تي قمارا أبوظبي بما تي شلك جزيرا ياس وجزيرا السرررعديات وشرررارح الراية وجزيرا الريم .كما أن ا تمتلك
ميفظة أراضري بمسراية  65مليون متر مربع وتشرمل ثالإ ويدات أعمال وهي :الدار للمشراريع وسرتكون مسرةولة عن
قدارا ويدا أعمال قدارا المشرررروعات القا مة على الرسررروم بما تي شلك ميفظة بقيمة  45مليار درهم من مشرررروعات
قسركان الموارنين والبنية التيتية الر يسريةو و"الدار للريادا" والتي تتولى اقتناف ترف األعمال الجديدا وتروير مجاالت
االبتكارو و "الدار مصررر" وهي منص رة تركز على السرروا العقارية المصرررية الواعدا وال ُمدرا لارباا باعتبارها سرروقا ل
ر يسية لتروير مجتمعات متكاملة متعددا االستخدامات.
وتضرم شرركة "الدار لالسرتثمار" ويدا قدارا األصرول التابعة لمجموعة الدار والتي تشرمل ميفظة قيمت ا  16مليار درهم
من األصرررررول العقراريرة المردرا لايرادات المتكررا تي قررا التجز رة والمجتمعرات السررررركنيرة والتجراريرة .كمرا تتولى قدارا
المنصررات الثالثة األسرراسررية وهي" :الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضررياتة والترتيه" .وتشررمل منصررة "الدار
للتعليم" ميفظة األ صررول التعليمية بما تي شلك أكاديميات الدار وهي مجموعة تعليمية را دا تي أبوظبي تضررم ميفظت ا
 20مدرسررة وأكثر من  24ألف رالب باإلضرراتة قلى شرربكة متنامية من  3آالف ُمعلم ينتمون قلى أكثر من  100جنسررية
وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات اإلضاتية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.
بينما تتولى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسركنية ضرمن ميفظة شرركة "بروتيس" المتخصرصرة تي
قدارا العقارات كما تشرمل كشلك قدارا المجتمعات من خالل منصرة قدارية عقارية متكاملة .وتتولى شرركة "الدار للضرياتة
والترتيه" م م ة اإلشرراف على ميفظة األصرول الفندقية والترتي ية التابعة للدار المتواجدا بشركل أسراسري تي جزيرا ياس
وجزيرا السعديات بما تي شلك ميفظة الدار الفندقية التي تضم  10تنادا بإجمالي  2900غرتة تندقية قلى جانب قدارا
العمليات عبر مالعب ال ولف والنوادي الشار ية والمراسي.
أسر م شرركة الدار ُمدرجة تي سروا أبوظبي لاوراا المالية زرمز التداول  )ALDAR:UHوتيقق أعمال الشرركة أربايا ل
وقيرادات متكررا مسرتقرا وتمتلك قاعدا واسرعة ومتنوعة من المسراهمين .وتتبناى الدار أتضرل معايير اليوكمة المةسرسرية
وتلتزم بإدارا عمليات مستدامة على األمد الرويل يرصا ل من ا على تيقيق قيمة ُمضاتة لمساهمي ا بشكل مستمر.
تتب انى شرررررركرة الردار رةيرةل رمويرة ييرإ تسرررررعى ألن تكون المرور والمردير العقراري األكثر موثوقيرة تي المنرقرة وهي
تضررررررلع بردور ميوري تي تروير وج رات عراليرة الجودا ومرييرة تلبي ايتيراجرات أتراد المجتمع وتتواتر تي را المقومرات
واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والترتيه.
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