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Overview
This residential development will be an architectural achievement 
that stretches along 90 meters of waterfront overlooking the 
exclusive islands of Al Raha Beach. With a plot size of 23,227 sq. 
m. and a total built-up area of 125,004 sq. m., Lamar comprises four 
tower blocks built on a podium, each offering a convenient choice of 
modern, spacious and thoughtfully designed apartments, duplexes, 
penthouses and town houses, all with magnificent views of Yas 
Island and the surrounding waterscape. 

The wellbeing and lifestyle of the residents of Lamar has been 
placed at the heart of its design.  A  wealth of amenities  are planned 
including a health club, swimming pool, open-air cafes and dining, 
offering a perfect blend of modern living alongside tranquil natural 
beauty.

Total number of units (435)

Project Amenities

Project Features
Car Park                      663 Spaces 
Project Type   Residential
Location   Al Seef at Al Raha Beach
Total Built-up Area   125,004 sq. m.
Plot size   23,227 sq. m.
Construction Status  Under construction 
    (18% completed as of May 2015)

Type Nos

1 Bedroom  116

2 Bedrooms  174

3 Bedrooms  83

4 Bedrooms 16

3 Bedroom Duplex 8

4 Bedroom Duplex 9

Town Houses 29

Retail Space  5

800 233 33
lamarresidences.com

• Extensive landscaping and amenities across the podium roof 
forming 3 separate zones between the 4 towers
• Swimming pool, gymnasium and changing rooms
• Children’s play area with games room
• Leisure deck with beautiful landscaping and open gardens

• Exclusive terrace gardens with access limited to penthouses
• Community facilities include a multipurpose room
• Direct waterfront promenade access to each tower
• 2 levels of Retail and  F&B within the podium
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لمحة عن المشروع 
يعتبر المشروع إنجازا معماريا يمتد على طول 90 مترًا من الواجهة البحرية والتي تطل 
على الجزر الخاص بشاطىء الراحة وبمساحة إجمالية قدرها 23،227 متر مربع ومساحة 

مبنية تبلغ 125,004 متر مربع.

يتكون  المشروع من اربعة أبراج مبنية على قاعدة، توفر كل منها خيارات متعددة لشقق 
حديثة وواسعة تم تصميمها خصيصا لتلبي تطلعات مختلف  السكان وتتراوح تصاميمها 
ما بين الشقق والدوبلكس والبنتهاوس والتاون هاوس وتتميز جميعها باطالالت رائعة 

على جزيرة ياس والواجهة البحرية.

تم تصميم المشروع بعناية ليلبي احتياجات السكان واسلوب حياتهم العصري ويحتوي 
والجلسات  السباحة  وحوض  الصحي  النادي  مثل  الراحة  وسائل  من  العديد  على 
والمقاهي في الهواء الطلق باالضافة إلى المطاعم ليضفي بذلك تناغمًا رائعًا ما بين 

الحياة العصرية والجمال الطبيعي الهادىء.

إجمالي عدد الوحدات )435(

مرافق المشروع

ميزات المشروع

العددالنوع

116غرفة واحدة

2174 غرفة

383 غرف

416 غرف

38 غرف نوم دوبلكس

49 غرف نوم دوبلكس

29تاون هاوس

5المحالت التجارية
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اطالالت على مناظر طبيعية خالبة ابتداء من الطابق االول، وتتألف من ثالث 	 
مناطق موزعة بين االربعة ابراج

حمام سباحة، نادي رياضي وغرف تغيير المالبس	 
غرفة لاللعاب ومنطقة لعب االطفال	 
منصات للترفيه  مع حدائق في الهواء الطلق	 

حدائق في الهواء الطلق مخصصة للطوابق العليا	 
مرافق اجتماعية تتضمن قاعة متعددة اإلستخدام	 
ممشى يصل كل برج مباشرة إلى الشاطئ	 

طابقان للمحالت التجارية، مطاعم ومقاهي موزعة على المنصات المشتركة 	 
بين األبراج

مواقف سيارات                 663 موقف
نوع المشروع        سكني

الموقع                          منطقة السيف شاطئ الراحة
مساحة البناء            125,004 متر مربع 

مساحة الوحدة           23,227 متر مربع
التقدم في المشروع         قيد االنشاء 

          ) تم االنتهاء من 18% حتى تاريخ مايو 2015(


