


Josef Kleindienst

We do more
than luxury.
We do the
impossible.

جوزيف كاليندينست

إن ما نقوم به 
يتجاوز معنى 
الفخامة. نحن 

نجعل  المستحيل 
واقع<





The World is visible from space, a unique map of 
our planet formed from a collection of manmade 
islands. Surrounded by the Arabian Gulf, The 
World attracts a stunning variety of marine life all 
year round. 

The Heart of Europe is a glittering constellation of 
6 islands set against the backdrop of The World 
Islands. 

Our resorts and residences welcome guests as if 
to the home of a close friend, presenting a 
quintessential luxury lifestyle that is beyond 
imagination, bringing the best of European 
culture and heritage to the Middle East.

عند مشاهدة مشروعنا من الفضاء، سوف 
تكتشفون أن بقعة فريدة من كوكبنا قد تشكلت 
من مجموعة من الجزر االصطناعية. يضم مشروعنا 
المحاط بالخليج العربي مجموعة مذهلة من الحياة 

البحرية على مدار السنة.

يضم ذا هارت أوف يوروب مجموعة مت_لئة من 6 جزر 
تتألق مقابل خلفية من جزر العالم. 

سوف يشعر ضيوفنا بحفاوة الترحيب في منتجعاتنا 
ووحداتنا السكنية كما لو كانوا بمنزل أصدقائهم 

المقربين، ليتسنى لهم االستمتاع بحياة مثالية 
فاخرة تفوق الخيال، والتي نسعى من خاللها إلى 

جلب أفضل ما تقدمه الثقافة والتراث اpوروبيين إلى 
الشرق اpوسط.

The Heart of Europe’s distance from 
mainland Dubai.

 المسافة ما بين جزر ذا هارت
اوف يوروب و ساحل دبي

Take A Moment
to Catch Your Breath.

 خذ من الزمن برهة
والتقط أنفاسك
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The Heart of Europe Islands
جزر ذا هارت اوف يوروب

6 7bn

50+

4,004

4,000

14
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Islands
جزر 6

 مكان جاذب للسياحة
على مدار السنة

توفر 4000 وظيفة  يضم 5 عناصر تعد
 اpولى من نوعها في

العالم

مليارات درهم إماراتي وحدة مقرر تسليمها فندق ومنتجع

AED Project Value

Yearly Attractions

Units to be Delivered

Jobs to be Created

Hotels & Resorts

World Firsts

1. First floating and underwater 
living experience

2. First 7-star wedding hotel
3. First dedicated 5-star family hotel
4. World’s first outdoor snow plaza
5. World’s first artificial rainy streets

أول تجربة معيشة عائمة وتحت الماء. ١
أول فندق لحفالت الزفاف من فئة ٧ نجوم. ٢
أول فندق مخصص للعائالت من فئة ٥ نجوم. ٣
أول ساحة في العالم للثلوج في الهواء . ٤

الطلق
أول شوارع تتساقط عليها اpمطار الصناعية . ٥

في العالم



Amazing is Everywhere
 نوفر لكم جوN من اMثارة في كل مكان



Snow Plaza

ساحة الثلوج

Witness the magic of snowfall in the 
outdoor plaza in Switzerland Island,
the world’s first climate controlled resort.

استمتعوا بمشاهدة منظر تساقط الثلوج 
على الساحة الخارجية بجزيرةبجزيرة 

سويسرا، والتي تعد أول منتجع يعمل 
بأنظمة التحكم بالمناخ في العالم.



Rainy Streets

شوارع ماطرة

Walk through cobbled streets and feel the 
refreshment of light rain in the world’s first 

temperature controlled resort.

سوف يمنحكم رذاذ اpمطار الخفيفة شعور� 
باالنتعاش والراحة أثناء المشي في الشوارع 

المرصوفة بالحصى في أول منتجع في العالم 
يعمل بأنظمة التحكم في درجة الحرارة.



Coral Nursery

مزارع المرجان

More than 100,000 corals have been 
planted from our own coral nursery 

which attracts a huge variety of 
underwater life.

قمنا بزراعة أكثر من 100.000 من الشعاب 
المرجانية التي جلبناها من مزارعنا 

المرجانية لنوفر لكم مناظر خالبة ومتنوعة 
للحياة تحت سطح الماء.



European Landscape

 مناظر من الطبيعة
ا[وروبية

Unique European fauna including 
ancient olive trees more than 1500 
years old from Andalucía, Spain have 
been meticulously planted, transforming 
the islands to a lush paradise.

قمنا بجلب عناصر الطبيعة اpوروبية الفريدة 
من نوعها والتي تشمل أشجار الزيتون 

العتيقة التي تعود إلى أكثر من 1500 سنة 
من اpندلس، لنحول بها الجزر إلى جنة 

خصبة.



Collection of Fine Things

 تشكيلة رائعة من
ا[شياء الجميلة

There are wonders and wow moments wherever you 
find yourself at The Heart of Europe.

Be captivated and entertained by the grand circus 
and underwater museum. Take in the wonderful 
sights of spectacular firework shows, exciting 
nightlife for all ages or the rush of beautiful corals, 
100,000 of them!

Indulge in your favourite activities and take to the 
water to sail, dive or jet ski and enjoy a complete 
European shopping experience with the best brands 
in the world.

ستجدون أنفسكم محاطين بعجائب تأسر القلوب 
بجمالها أينما كنتم في ذا هارت اوف يوروب.

استمتعوا بأوقات ترفيهية ممتعة في السيرك الكبير 
والمتحف المشيد تحت الماء، كما يمكنكم مشاهدة 

العروض الساحرة ل_لعاب النارية واالستمتاع كذلك بأنماط 
الحياة الليلية الشيقة والمالئمة لجميع اpعمار أو المناظر 
الخالبة للشعاب المرجانية التي تضم أكثر من 100000 شعبة 

مرجانية!

كما يمكنكم تدليل أنفسكم بممارسة هواياتكم 
المفضلة، حيث يمكنكم ا�بحار في المياه أو الغوص أو 

التزلج على الماء أو االستمتاع بتجربة تسوق أوروبية بحتة 
من أفضل العالمات التجارية في العالم.



يجلب ذا هارت اوف يوروب تقاليد 
الضيافة اpوروبية اpصيلة إلى بحر العرب 

في الشرق اpوسط. حيث تضم الجزر 
مجموعة من القصور الفخمة والفلل 

المحاطة بــ 14 منتجع< فندقي< فاخر�. 

The Heart of Europe brings 
authentic European hospitality to the 
Middle East’s Arabian Sea. An island 

destination comprising of opulent 
palaces and island villas amid 14 

luxury hotel resorts.



الجزر
The Islands



St. Petersburg – the honeymoon island, located in The 
Heart of Europe will be home to 102 Signature Edition 
Floating Seahorses.  Re-shaped to resemble a heart, 
this charming Maldivian-inspired resort will offer 
couples an idyllic romantic retreat. 

Home to white sandy beaches stretching into cora rich 
waters teaming with life, this five-star island destination 
delivers breath-taking views and lush landscaped 
gardens where couples can enjoy an intimate dinner 
on the beach, or enjoy a cosy outdoor cinema under 
the stars.

The island will feature first class facilities and 
hospitality, including landscaped gardens, a pool bar, 
beach bar and restaurant, and in-Seahorse special 
tailor-made culinary experiences.

Each Floating Seahorse will be connected to the island 
and its exclusive facilities via floating jetties. St. 
Petersburg Island is in close proximity to the Main 
Europe Island, the largest island and the vibrant hub of 
The Heart of Europe, making it within easy reach of 
The Tzar Hotel, a luxury five-star property and a 
plethora of other amenities on Main Europe Island.

تقع جزيرة سانت بطرسبرج التي تعرف أيضا باسم جزيرة 
شهر العسل، في ذا هارت اوف يوروب وستكون موطنا لـ 

102 من الوحدات التي تحمل عالمة ذا فلوتينج سي هورس 
المميزة.

ويوفر هذا المنتجع الساحر بتصميمه الذي يشبه القلب 
ويحاكي أجواء وطبيعة جزر الملديف، مالذ� ووجهًة 

رومانسية مثالية ل_زواج. وستكون هذه الجزيرة ذات 
الخمس نجوم موطن< للشواطئ الرملية البيضاء 

الممتدة على طول المياه الغنية بالشعب المرجانية، 
لتوفر مناظر خالبة وحدائق ذات مناظر طبيعية حيث 

يمكن ل_زواج االستمتاع بعشاء رومانسي على الشاطئ 
أو االستمتاع بسينما خارجية فارهة تحت النجوم.

وستضم الجزيرة كذلك مرافق من الدرجة اpولى تشمل 
الحدائق ذات المناظر الطبيعية، وبار على حمام السباحة 

وبار على الشاطئ ومطعم وأماكن أخرى مخصصة 
للطهي حسب الطلب في سي هورس.

وسيتم ربط كل وحدة من وحدات ذا فلوتينج سي هورس 
بالجزيرة ومرافقها الحصرية من خالل أرصفة عائمة. وتتميز 

جزيرة سانت بطرسبرج بموقعها القريب من جزيرة أوروبا 
الرئيسية التي تعد أكبر الجزر والمركز الحيوي في ذا 

هارت اوف يوروب، وعلى بعد مسافة قصيرة جد� من فندق 
تزار، وهو فندق فاخر من فئة الخمس نجوم، ومجموعة 

كبيرة من المرافق اpخرى بجزيرة أوروبا الرئيسية. 









Germany Island will be home to 15 contemporary 
beachfront and 17 lagoon villas, each villa will 
offer amazing waterfront views and will encase 
you with tranquillity and privacy. The villas stand 
magnificent in their architecture, created with a 
combination of Bauhaus style with modern, 
simplistic design and technology, which 
incorporates clean and bold lines. Floor to ceiling 
glass walls invite unfettered light and views of the 
beach into your villa. The villas will also be 
powered using green energy and solar power.
 
A testament to modern contemporary island 
living, Germany Island will be constructed in the 
shape of a horse-shoe, the 32 villas nestled 
around a tranquil lagoon, ensuring that each one 
will command an uninterrupted view of the water.

سوف تحتضن جزيرة ألمانيا 15 فيال عصرية على 
الشاطئ و 17 وحدة على البحيرة، وتضم كل فيال 

واجهات بحرية رائعة لتمنحكم أجواء استثنائية من 
الهدوء والخصوصية. تتميز الفيالت بطرازها 

المعماري الفريد الذي يجمع ما بين أسلوب 
باوهاوس وبساطة التصاميم العصرية وأحدث 

الوسائل التقنية. وسوف تمنحكم الجدران الزجاجية 
المثبتة من اpرضيات إلى السقف إضاءة دائمة داخل 

فيلتكم وإطالالت خالبة على الشاطئ. وسيتم 
تشغيل الفلل باستخدام الطاقة الخضراء والطاقة 

الشمسية.

وسيتم بناء جزيرة ألمانيا على شكل حذوة حصان 
لتكون نموذج< مثالي< لنمط الحياة الحديثة 

المعاصرة على الجزر، وستطل الفيالت البالغ عددها 
32 فيال على بحيرة هادئة لتحظى كل فيال بإطاللة 

دائمة على المياه.

LAGOON VILLA فيال مطلة على البحيرة

Project No. 1777 (The Heart of Europe 1) Expected service charge: AED 20 per ft2, Anticipated Completion Date: Q2 2018



BEACH FRONT VILLA A1 فيال بمقدمة الشاطئ من النوع أ1



BEACH FRONT VILLA TYPE A MASTER ROOM LAGOON VILLA LIVING SPACE A الغرفة الرئيسية في الفيال الشاطئية النوعالمساحة المعيشية لفيال الجون



Germany Island 
Master Plan

المخطط الرئيسي لجزيرة 
ألمانيا
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• Built-up Area: 6,553 ft2

• Plot Area: 9,975 - 10,997 ft2
• Built-up Area: 4,487 ft2 
• Plot Area: 3,519 - 3,669 ft2

• Built-up Area: 8,231 ft2
• Plot Area: 9,447 - 13,439 ft2

مساحة البناء: 6553 قدم مربع@ 
مساحة اpرض: 9975 - 10997 قدم مربع@ 

مساحة البناء: 4487 قدم مربع@ 
مساحة اpرض: 3519 - 3669 قدم مربع@ 

مساحة البناء: 8231 قدم مربع@ 
مساحة اpرض: 9447 - 13439 قدم مربع@ 

Beach Villa
Type A Lagoon Villa

Beach Villa
Type A1

فيال على الشاطئ 
A نوع فيال الجون

فيال على الشاطئ 
A1 نوع



Sweden Island’s shoreline will boast 10 
prestigious beach-front palaces inspired by the 
beautifully crafted and intricate structure of 
inverted Swedish Viking vessels. The roof of each 
majestic residence will resemble the upturned 
hull of a Viking ship and inside each luxury 
abode, a stylish interior unfolds. Synonymous 
with clean lines, stunning design features and 
functionality, each Sweden Palace offers the very 
best in magical Scandinavian living.

Special features include snow and sauna rooms, 
floor-to-ceiling windows, breath-taking views of 
Dubai’s epic skyline, expansive balconies, a gym 
and spa, a private infinity pool and landscaped 
gardens. Each Sweden Palace will be finished to 
the highest specifications throughout. Owners 
will have the option to incorporate a customized, 
state-of-the-art party / chill-out floor inside the 
roof area of the property if they so desire. What’s 
more, five of the Sweden Palaces will be 
furnished by Bentley Home.

سيضم شاطئ جزيرة السويد 10 قصور ذات واجهات 
بحرية وتصاميم مستوحاة من سفن الفايكنج 

السويدية، حيث يحاكي تصميم السقف في كل 
وحدة من هذه الوحدات الفاخرة الهيكل المقلوب 

لسفينة الفايكنج، بينما يزخر الداخل بأرقى 
الديكورات والتصاميم الداخلية. 

يتوفر كل قصر سويدي على أروع أنماط المعيشة 
االسكندنافية بتفاصيلها وتصاميمها المدهشة 

وخصائصها العملية المذهلة. وتضم القصور أيض< 
ميزات خاصة تشمل غرف للثلوج والساونا، ونوافذ 
مصممة من اpرضيات إلى اpسقف، وإطالالت خالبة 
على أفق مدينة دبي الملحمي وشرفات واسعة 

وصالة ل_لعاب الرياضية وسبا وبركة سباحة خاصة 
وحدائق ذات مناظر طبيعية. وسيتم تشطيب كل 
ركن من أركان هذه القصور السويدية الفاخرة وفق 

مواصفات عالية الجودة، وسيتاح لمالكيها خيار 
إضافة طابق مصمم حسب الطلب للحفالت 

واالسترخاء على سطح الوحدة إذا ما رغبوا في ذلك. 
واpكثر من ذلك أن بنتلي هوم هي من سيقوم 

بتأثيث وفرش هذه القصور السويدية الفخمة. 

Project No. 1671 (The Heart of Europe) Expected service charge: AED 12 per ft2, Anticipated Completion Date: December 2017







Sweden Island 
Plan

المخطط الرئيسي 
للجزيرة السويدية

N



Spa: 438 ft2

Sauna: 130 ft2

Snow Room: 74 ft2

Gym: 373 ft2

Storage: 594 ft2

Floor Size: 4,469  ft2

Built Up Area: 21,168 ft2

Master Bedroom: 1,231 ft2

Master Bathroom: 344 ft2

Floor Size: 3,780 ft2

Floor Size: 3,651 ft2

Built Up Area: 21,168 ft2

Floor Size: 3,917  ft2

Built Up Area: 21,168 ft2

غرفة السبا: 438 قدم مربع 
النادي الرياضي: 373 قدم مربع
غرفة الساونا: 130 قدم مربع                

غرفة التخزين: 594 قدم مربع
غرفة الثلج: 74 قدم مربع 

حجم الطابق: 4469 قدم مربع
مساحة البناء: 21168 قدم مربع

غرفة النوم الرئيسية: 1231 قدم مربع
غرفة الحمام الرئيسي: 344 قدم مربع

حجم الطابق: 3780 قدم مربع

حجم الطابق: 3651 قدم مربع
مساحة البناء: 21168 قدم مربع

حجم الطابق: 4469 قدم مربع
مساحة البناء: 21168 قدم مربع

Lower Ground

Ground Floor

First Floor

Rooftop

Mezzanine Floor

القبو

الطابق ا[رضي

الطابق ا[رضي

غرفة الحفالت

طابق الميزانين



The Côte d’Azur, a luxury beach hotel resort with over 
900 keys. The contemporary Mediterranean style hotel 
will be home to premium quality rooms, suites and 
deluxe apartments with balconies.

The design of the hotel takes inspiration from modern 
day Mediterranean architecture. Synonymous with Le 
Côte d’Azur, the hotel will incorporate key features 
from some of southern Europe’s most impressive 
architecture and design. In addition, it will boast high 
quality specifications throughout and sustainable 
state-of-the-art technology.

The Côte d’Azur Hotel will be located on one of the 
prime beach-front areas of Main Europe Island at The 
Heart of Europe, close to the main gate and within 
walking distance to the amphitheatre. Special features 
at the hotel will include picturesque courtyards, various 
swimming pools, landscaped gardens, a beautiful 
white sandy beach, kid clubs, water sports, diving and 
snorkelling facilities. What’s more, The Côte d’Azur 
guests will be able to dine at a variety of different 
Mediterranean style beach cafes and speciality 
restaurants and enjoy a host of shopping facilities on 
their doorstep. The hotel will boast west orientation 
and all accommodation will offer either breath-taking 
sea and Dubai skyline views or overlook the adjacent 
European style piazza. The Côte d’Azur Hotel will be 
the perfect holiday destination for couples, groups and 
families.

يضم منتجع ذا كوت دي آزور الشاطئي الفاخر أكثر من 
900 غرفة، وسيكون هذا الفندق الذي يستلهم تصميمه 

من نمط الحياة المعاصرة بإقليم البحر اpبيض موطن< 
pرقى الغرف واpجنحة والشقق الفندقية الفاخرة المزودة 

بالشرفات. 

يستلهم فندق كوت دازور تصميم بنائه من فنون العمارة 
الحديثة �قليم البحر المتوسط، ويستوحي معالمه 

الرئيسية من منطقة ساحل آزور بأوربا من خالل مكاحاة 
بعض السمات المعمارية المثيرة لمنطقة جنوب أوروبا. 

وبا�ضافة إلى ذلك، سيضم الفندق مزايا عالية الجودة في 
كل أجزائه ومرافقه وسيتم تزويده بأحدث الوسائل 

التقنية.

وسيشغل فندق ذا كوت دي آزور موقعا فريد� على إحدى 
الواجهات الشاطئية المتميزة بجزيرة أوروبا الرئيسية في 

ذا هارت أوف يوروب، وعلى مقربة من البوابة الرئيسية 
وعلى بعد خطوات معدودة من المدرج. سيضم الفندق 

مجموعة من الساحات الخالبة وحمامات السباحة والحدائق 
ذات المناظر الطبيعية الخالبة والشواطئ الجميلة ذات 

الرمال البيضاء ونوادي ل_طفال، ومرافق للرياضات المائية 
والغوص والغطس. واpكثر من ذلك، سوف يكون ضيوف 

فندق ذا كوت دي آزور قادرين على تناول الطعام في 
مجموعة متنوعة من المقاهي المصممة على غرار 

المقاهي الشاطئية على البحر المتوسط والمطاعم 
المتخصصة، واالستمتاع كذلك بمرافق التسوق المتنوعة 
والواقعة على بعد خطوات معدودة من أماكن إقامتهم. 
سيعتمد فندق كوت دي آزور الطراز اpوروبي في تصميم 

وحداته التي سيكون لبعضها إطالالت خالبة على منظر 
البحر ومدينة دبي بينما ستطل الواحدات اpخرى على 

الساحة المجاروة والمصممة على الطراز المعماري 
اpوروبي. سيشكل فندق ذا كوت دي آزور وجهة سياحية 

مثالية لقضاء العطالت ل_زواج والمجموعات وحتى العائالت.

Project No. 1842 (The Heart of Europe 2) Expected service charge: AED 22 per ft2, Anticipated Completion Date: Q3 2018







Côte d’Azur 
Master Plan

The Deluxe Suite

جناح ديلوكس

جناح سوبيريور ديلوكس

The Superior Deluxe Suite

N
المخطط الرئيسي 
لفندق ذا كوت دازور



Portofino Hotel, an exclusive, one of a kind five-star 
deluxe family hotel. It will be the first hotel in the region 
to operate and cater exclusively to adults with children 
of all ages. 

The hotel will boast a breath-taking location on Main 
Europe Island and is set to become one of the most 
sought after family resorts in the world. It will be 
managed by one of the world’s leading family hotel 
operators and will be dedicated to providing the most 
enjoyable vacation experience of a lifetime. 

The design of Portofino Hotel is synonymous with 
traditional European design and contemporary 
Mediterranean architecture. The hotel will boast 452 
rooms which include a portfolio of Princess, Queen 
and Royal suites to choose from. All luxury 
accommodation will offer sea views and the suites on 
the upper floors will have their own private rooftop 
plunge pools. Much more than just a hotel, Portofino 
Hotel will have its very own dedicated marina, 
European style cafes and beach restaurants, a spa 
and wellness centre, luxury boutiques and a variety of 
different interactive clubs for children of all ages (from 
7-day old babies up to teenagers). VIP Hotel Club 
Members can benefit from bespoke, tailor-made 
services including upgraded transportation, sport, 
recreation, leisure and dining arrangements to name 
just a few!

يتميز فندق بـورتـوفـينــو بكونه فندق< عائلي< فاخر� من فئة 
الخمس نجوم، وهو كذلك أول فندق في المنطقة يقدم 

خدماته حصري< للعائالت وأطفالهم من جميع اpعمار.

وسيشغل الفندق موقع< استثنائي< على جزيرة أوروبا 
الرئيسية ومن المتوقع أن يصبح واحد� من أكثر 

المنتجعات العائلية طلب< وإقباالً في العالم. وسيدار الفندق 
من قبل واحدة من أبرز شركات إدارة الفنادق العائلية في 
العالم وسوف يكون مكرس< لتوفير أمتع أوقات وتجارب 

قضاء العطالت على ا�طالق.

يحاكي تصميم فندق بـورتـوفـينــو التصاميم اpوروبية 
التقليدية والطرز المعمارية المعاصرة لمنطقة البحر 

اpبيض المتوسط.
 وسوف يضم الفندق 451 غرفة تشمل مجموعة من 

اpجنحة الملكية واpجنحة اpميرية لالختيار من بينها. يزخر 
هذا الفندق الفاخر بإطالالت خالبة على البحر وتضم االجنحة 

الموجودة في الطابق العلوي حمامات سباحة خاصة بالدور 
العلوي. وpن بـورتـوفـينــو هو أكثر من مجرد فندق، 

فسوف يضم مارينا خاصة بالفندق ومقاهي على الطراز 
اpوروبي ومطاعم على الشاطئ وسيا ومركز عناية 
بالصحة ومتاجر فخمة وتشكيلة من اpندية التفاعلية 
المتعددة ل_طفال من جميع اpعمار ( بدء� من اpطفال 

الحديثي الوالدة حتى سن المراهقة). كما يمكن لحاملي 
العضوية المميزة لنادي الفندق االستفادة من الخدمات 
الحصرية المقدمة حسب الطلب والتي تشمل وسائل 

النقل المطورة واpنشطة الرياضية وأنشطة الترفيه 
والتسلية ومرافق لتناول الطعام وأكثر من ذلك بكثير!

Project No. 1842 (The Heart of Europe 2) Expected service charge: AED 22 per ft2, Anticipated Completion Date: Q3 2018
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uفنادق في الطريق إليكم قريب
Coming Soon



Located in the central plaza, the sophisticated 
London Hotel plays homage to the very best 
traditional grand hotels, perfectly balancing 
British elegance with modern contemporary 
design.  Relax in luxurious duplex suits, which are 
ready to pamper and spoil you.

This modern boutique five-star hotel oozes style 
and character, offering guests a polished relaxed 
service.  Fine dining from traditional high tea to 
sophisticated gastronomic delights await.

يقع فندق لندن الراقي بالساحة المركزية، ويحتل 
مكانة بارزة كواحد� من أفضل الفنادق العريقة 

التقليدية، حيث يجمع الفندق بدقة متناهية ما بين 
اpناقة البريطانية الرفيعة وروعة التصاميم العصرية. 

يمكنكم االسترخاء في اpجنحة الفاخرة المكونة 
من طابقين، والتي ستكون مجهزة بكل ما يشبع 

رغباتكم ورفاهتكم.

يتميز هذا الفندق العصري ذو الخمس نجوم بأناقته 
وطابعه الخاص وخدماته المريحة لنزالئه ومجموعة 
من المطاعم الفاخرة التي يمكنكم تناول الشاي 

التقليدي بها أو المأكوالت الشهية.

LONDON
H O T E L



SCANDINAVIA
H O T E L

Scandinavia Hotel promises guests a different 
experience as the first five-star hotel to embrace the 
Hygge concept in the Middle East. This is a timeless 
hotel balancing modern Danish design with ancient 
Nordic roots, luxury and refinement with a modest and 
unpretentious service. The elegant minimal Danish 
inspired interiors and relaxed atmosphere aims to leave 
guests with a greater sense of cosy contentment.
 
Scandinavia Hotel positively promotes holistic well-
being for the whole family from its cosy nooks to 
intriguing activities such as bike-building. The strong 
Scandinavian influences also extend to fine dining and 
entertainment where a veritable smorgasbord of 
traditional cuisine from the Fika dining concept to 
cultural events from St. Lucia day and Walpurgis Eve 
to Midsummer will be celebrated.

يقدم فندق إسكندنافيا لنزالئه تجربة مختلفة كونه أول 
فندق من فئة الخمس نجوم يتبنى مفهوم ”الهيغ“ في 

الشرق اpوسط. يجمع هذا الفندق المثير ما بين روعة 
التصميم الدنماركي الحديث والتقاليد العتيقة لبلدان 

الشمال اpوروبي والفخامة واpناقة من خالل أسلوب 
متواضع وغير متكلف في تقديم الخدمة. يستوحي 

الفندق تصميماته الداخلية من الطراز الدانماركي واpجواء 
المريحة التي تضفي على نفوس نزالئه مشاعر الدفء 

وا�طمئنان.

يهدف فندق إسكندنافيا إلى تعزيز الرفاهية الشاملة 
لجميع أفراد اpسرة في كل ركن من أركانه ومن خالل 

أنشطة باعثة ل�ثارة مثل تركيب أجزاء الدراجات الهوائية. 
وتشمل عناصر ا�ثارة في هذه اpجواء االسكندنافية 
الخالصة مجموعة من المطاعم الراقية واpنشطة 

الترفيهية وتشكيلة متنوعة من المأكوالت التقليدية 
وتناول المشروبات بطريقة الـ ”فيكا“ السويدية، 
وسيشهد الفندق أيضا مجموعة من المناسبات 

والفعاليات الثقافية التي تشمل سانت لوسيا داي 
والبورجيس إيف وفعالية منتصف الصيف.



AMSTERDAM
H O T E L

The five-star Amsterdam Hotel is the first hotel in 
the Middle East where the hospitality extends to 
every member of your family, including the four-
legged ones. This pet-friendly hotel goes far 
beyond just welcoming pets but offers unique 
amenities ensuring every guest including the 
pampered pooches have a first class experience.
 
This city-style hotel which is located in the plaza 
of Main Europe Island mimics traditional Dutch 
design with a modern twist, offering an authentic 
European experience.

ُيعد فندق أمستردام ذو الخمس نجوم أول فندق في 
الشرق اpوسط تمتد فيه الضيافة إلى كل فرد من 
أفراد عائلتكم بل وحتى حيواناتكم اpليفة. وإلى 

جانب الحميمية التي يتعامل بها مع الحيوانات 
اpليفة، يوفر الفندق أيض< وسائل راحة فريدة للتأكد 

من أن كل ضيف، بما في ذلك حيواناته المدللة، 
سوف يحصل على تجربة إقامة من الدرجة اpولى.

ُصمم الفندق على هيئة مدينة مصغرة بساحة 
جزيرة أوروبا الرئيسية ويحاكي تصميمه الطراز 
المعماري الهولندي التقليدي مع لمسة عصرية 

ليقدم لنزالئه تجربة أوروبية خالصة.



MUNICH
H O T E L

The ultra-futuristic Hotel Munich is the ultimate 
destination for innovators and trend-setters.  
From check-in to fine dining experiences, every 
aspect of your stay embraces technology, 
offering the very latest advancements to make 
your stay as enjoyable and relaxing as possible. 
 
At Hotel Munich you can celebrate the rich 
cultural heritage of Germany where a wide 
selection of traditional festivals from Christmas 
markets to Oktoberfest will recreate some of 
Europe’s oldest traditions.  Hotel Munich lets you 
experience the future today in the hotel of 
tomorrow.

ُيعد فندق ميونخ بما يحتويه من وسائل تكنولوجية 
فائقة الحداثة، وجهًة مثاليًة للمبتكرين ومصممي 

خطوط الموضة، حيث سيجد النزالء أنفسم محاطين 
بأحدث الوسائل التكنولوجية  سواء أثناء تسجيل 

الوصول وفي المطاعم الطعام الراقية، بل وفي كل 
ركن من أماكن إقامتهم، حيث يضم الفندق أحدث 

المرافق وأكثرها تطور� لجعل إقامتكم ممتعة 
ومريحة قدر ا�مكان.

يتيح لكم فندق ميونيخ االستمتاع بالتراث الثقافي 
اpلماني الثري من خالل مجموعة واسعة من 

المهرجانات التقليدية وأسواق عيد الميالد ومهرجان 
أكتوبر والتي تهدف جميعها إلى إحياء بعض من 

أقدم التقاليد في أوروبا. فقط بفندق ميونيخ سوف 
يمكنكم ا�طالل على المستقبل اليوم من نافذة 

الغد.



IBIZA
H O T E L

Hotel Ibiza is set to be one of the most popular 
spots in The Heart of Europe, the place to see 
and be seen.  This hip hotel provides fun-loving 
guests sleek luxurious accommodation and five 
star amenities.  Celebrity live DJ’s and artists fill 
the elevated circular stage which overlooks the 
enormous lagoon pool underneath, forming the 
heart of the hotels thriving party scene. 
 
Exclusive events, fine dining, pool parties and 
access to nearby white sandy beaches make the 
bustling Hotel Ibiza the perfect spot for a lively 
and unforgettable holiday experience.

من المقرر أن يكون فندق إيبيزا واحد� من أكثر 
اpماكن شعبية في ذا هارت اوف يوروب، والذي 

ستودون الذهاب إليه ومقابلة أحبائكم به. يوفر هذا 
الفندق الراقي لمحبي المرح من النزالء أماكن 

ل�قامة الفاخرة ووسائل للراحة من فئة الخمس 
نجوم. وعلى المسرح الدائري المرتفع والمطل على 
بركة سباحة هائلة، ستتواصل حفالت مشاهير الدي 

جي والفنانين في مشهد يعبر عن روعة الحفالت 
الفندقية المزدهرة.

وُيعد فندق إيبيزا الصاخب بفعالياته الحصرية 
ومطاعمه الفاخرة وحفالته المقامة على حمام 

السباحة وشواطئه الرملية البيضاء القريبة، وجهًة 
مثاليًة لقضاء العطالت وتجارب ال تنسى.



MARBELLA
H O T E L

The Hotel Marbella delivers a first class resort for 
families and couples.  Inspired by ancient 
Andalusian design with ottoman and Arab 
influences, this modern five-star hotel offers 
guests elegant comforts and unspoken luxury. 
 
With a sleek modern exterior and its magnificent 
spa reminiscent of Roman thermal baths, and 
intimate courtyards with walls of flowing flowers, 
the Hotel Marbella will leave guests with an 
unforgettable experience.

ُيعد فندق ماربيال وجهًة مثاليًة للعائالت واpزواج. 
يستلهم الفندق تصميم بنائه من الطراز اpندلسي 

العتيق المتأثر بالتراثين العثماني والعربي، ويوفر 
هذا الفندق الحديث ذو الخمس نجوم أفضل وسائل 

الراحة والرفاهية إلى جانب فخامته غير المعهودة.

يتميز فندق ماربيال بتصميمه العصري اpنيق 
ومنتجعه الصحي الرائع الذي يحاكي الحمامات 

الحرارية الرومانية، والباحات الفسيحة والجدران 
المكسوة باpزهار، ليمنح نزالئه تجربة ال تنسى.



IKARIA
H O T E L

The Ikaria Hotel, encourages you to experience 
life the Ikarian way. Famed for living well and their 
extreme longevity, Ikaria Hotel embraces the 
family-oriented Mediterranean islands lifestyle, 
through active living, organic food and traditional 
activities.
 
As you explore this five-star retreat, which mimics 
the mountain resorts at Ikaria, you discover this 
elegant Hotel offers something truly unique; its 
luxurious alcove villas, winding rock-carved stairs 
and traditional festivals and activities will leave 
you relaxed and revived.

يتيح لكم فندق إيكاريا تجربة أسلوب حياة مختلف 
على طريقة جزيرة إيكاريا اليونانية. ويستلهم فندق 

إيكاريا أجواءه المثيرة من نمط الحياة السائد على 
جزر البحر المتوسط، والتي يشتهر سكانها برغد 
العيش وطول العمر، حيث يوفر الفندق مجموعة 
من اpنماط المعيشية المفعمة بالحيوية واpغذية 

العضوية والفعاليات التقليدية المتوارثة عبر اpجيال.

وسوف تكتشفون أثناء تجوالكم في أروقة الفندق 
الفاخر ذو الخمس نجوم، والذي يحاكي أجواء 

المنتجعات الجبلية في إيكاريا، أنه يقدم شيئ< فريد� 
حق<، وحتم< ستشعرون باالنتعاش واالسترخاء لدى 

مشاهدة الفيالت الفاخرة والساللم المتعرجة 
المنحوتة على الصخور والمهرجانات واpنشطة 

التقليدية. 



TZAR
H O T E L

Overlooking the central marina, the Tzar Hotel 
offers an exquisite 7-star luxury experience.  As 
one of the most luxurious destinations in The 
Heart of Europe, the Tzar Hotel is a celebration of 
the lavish designs and splendour of Imperial 
Russia, where each guest is treated to regal 
extravagance.

A range of sophisticated premium dining and 
entertainment experiences await, from the fine 
dining Georgian steakhouse to an exclusive 
caviar bar, the hotel will also host baroque 
themed banquets and masquerade balls.

يطل فندق تزار على المرسى الرئيسي، ويقدم 
تجربة فاخرة ورائعة من فئة 7 نجوم. يعد فندق تزار 

واحد� من أفخم الوجهات في ذا هارت اوف يوروب، 
حيث يزخر بتصاميم تجمع ما بين الحداثة وفخامة 

الطرز المعمارية السائدة في عهد ا�مبراطورية 
الروسية، فضالً عن المعاملة الملكية التي 
سيحظى بها كل  ضيف من ضيوف الفندق.

يوفر الفندق لنزالئه مجموعة من وسائل الترفيه 
االستثنائية والمطاعم الراقية التي تشمل المطعم 

الجورجي لشرائح اللحم وبار الكافيار الفاخر، كما 
سيستضيف الفندق مآدب مستوحاة من أجواء 

الحقبة الباروكية ذات الطابع خاص والحفالت 
التنكرية.



SWITZERLAND
H O T E L

The unique Switzerland Hotel will enchant you, 
where you can witness the magic of snow gently 
falling outside your hotel window onto the 
cobbled plaza below. This five-star hotel is 
inspired by traditional Swiss architecture and 
brings the subtle refinement of a luxury alpine 
retreat to the coast of Dubai.
 
Echoes of Swiss influences are numerous in this 
alpine retreat, from the integrated climbing walls 
to the authentic food and festivals.  Centrally 
located, the Hotel Switzerland forms the heart of 
the Main Europe island, close to the 
amphitheatre, circus and a host of other 
entertainment options for the whole family.

حتم< سيأسركم فندق سويسرا بروعته وجماله، 
حيث يمكنكم االستمتاع من خالل النوافذ بمنظر 

الثلوج أثناء تساقطها برفق على الساحة المرصوفة 
بالحصى. يحاكي هذا الفندق ذو الخمس نجوم 

فنون العمارة السويسرية التقليدية من خالل 
تفاصيل مثيرة تجلب إليكم روعة جبال اpلب إلى 

ساحل دبي.

وتوفر هذه الوجهة الفريدة التي تحاكي أجواء جبال 
اpلب مجموعة متنوعة من التجارب السويسرية 

الخالصة، حيث يمكنكم ممارسة رياضة التسلق 
واالستمتاع بتناول المأكوالت التقليدية اpصيلة أو 

مشاهدة المهرجانات المبهجة. يشغل فندق 
سويسرا موقع< استثنائي< في قلب جزيرة أوروبا 

الرئيسية، بالقرب من المدرج والسيرك ومجموعة 
من خيارات الترفيه اpخرى المتاحة لجميع أفراد 

العائلة.



EMPRESS ELISABETH
H O T E L

The ultimate wedding venue, the Empress 
Elisabeth Hotel is the world’s first dedicated 
wedding hotel offering a true 7-star experience.  
This single key hotel, will cater for all your 
wedding needs in the most unique and elegant 
venue.

Arching over the coral waters below, this 
spectacular and enchanting location offers its 
guests privacy, discretion and the ultimate in 
luxury to create unforgettable memories that will 
last a lifetime.

يعتبر فندق ا�مبراطورة إليزابيث أول فندق متخصص 
في إقامة حفالت الزفاف في العالم، ليكون بذلك 

وجهًة مثاليًة لحفالت الزفاف، حيث يقدم الفندق 
تجربة خالصة من فئة 7 نجوم. وسوف يلبي هذا 

الفندق ذو القاعة الواحدة، كل ما تحتاجون إليه في 
حفالت الزفاف الخاصة بكم في أكثر اpماكن روعًة 

وأناقًة.

يوفر هذا الموقع الرائع والساحر الذي تحيط به مياه 
الشعاب المرجانية من كل جانب، خصوصيًة 

استثنائيًة لنزالئه وأقصى مستوى من الرفاهية 
والفخامة ليتركهم مع ذكريات رائعة تدوم مدى 

الحياة.



THE GRACE PALACE
H O T E L

Situated in the private Monaco Island, the elegant 
Grace Palace Hotel combines the majesty of 
classical design with contemporary luxury, 
offering a truly mesmerising and unforgettable 
7-star luxury experience.

يقع فندق غريس باالس الفاخر على جزيرة موناكو، 
ويجمع ما بين روعة التصميم الكالسيكي 

والفخامة المعاصرة، ليمنحكم تجربة فاخرة وفخمة 
ال تنسى من فئة 7 نجوم.



Kleindienst Group



Chairman’s Message كلمة رئيس مجلس اMدارة

As a company we push the boundaries of what 
has been achieved in property development 
and our main project The Heart of Europe is an 
example of such a project. 

Creating projects such as The Heart of Europe, 
Kleindienst adds a unique experience to 
Dubai’s tourist market, by creating a supply in 
an already demanding market place, where 
other developers have not yet seen an 
opportunity, thereby eliminating market 
competition. 

We follow H.H. Sheikh Mohammed’s vision for 
The World, to bring the best of European 
culture and experience to the islands, including 
a Maldivian experience. 

We are driven to deliver the very best both in 
terms of unique experiences and the highest 
possible standards for our clients.  Partnerships 
with leading brands such as Bentley Home is a 
testament to our commitment to delivering 
excellence.

Josef Kleindienst

إن هدفنا كشركة هو تجاوز ما تم تحقيقه في 
مجال التطوير العقاري ومشروعنا الرئيسي ذا هارت 

اوف يورب هو خير مثال على هذه النوعية من 
المشاريع.

وبإنشائها مشاريع مثل ذا هارت اوف يورب، تضيف 
كاليندينست تجربة فريدة للسوق السياحي في 

دبي، من خالل طرح مشاريع حصرية في سوق يكثر 
فيه الطلب وقلما يجد المطورون ا¢خرون فرصة فيه 

تمكنهم من الخروح من نطاق المنافسة.

نتبنى رؤية الشيخ محمد لمشروع ذا ورلد ونسعى 
إلى جلب أفضل ما تقدمه الثقافة والخبرات اpوروبية 

إلى هذه الجزر، بما في ذلك تجربة المالديف.

نسعى جاهدين إلى تقديم اpفضل من حيث التجارب 
الفريدة وأعلى المعايير الممكنة لعمالئنا. وتعتبر 
الشراكات مع العالمات التجارية الرائدة مثل بنتلي 

هوم شهادة على التزامنا بتقديم كل ما هو 
متميز.

جوزيف كاليندينست

1000+
Over 1000
employees

 أكثر من 500
موظف

Partnerships with some 
of the largest construction 

companies in GCC and 
Asia

 شراكات مع كوكبة من
 أكبر شركات البناء في دول
 مجلس التعاون الخليجي

وآسيا

In-house experts and award-
winning self-sustained 

Emergency Response Unit 
team for The Heart of Europe 

 خبراء داخليون وفريق
 استجابة للطوارئ حائز
 على جائزة عن ذا هارت

اوف يورب

Luxurious and interior design 
partnerships with Bentley Home to 

create special editions of the Sweden 
Palace and Floating Seahorse

 شراكات في مجال التصاميم والديكورات
 الداخلية الفاخرة مع بنتلي هوم �نشاء

 إصدارات خاصة من قصر السويد ووحدات ذا
فلوتينج سي هورس

Winner of Gulf Real Estate Awards 
2017’s Best Use of Technology/Smart 

Tech & The World Safety Organization’s 
Concerned Company Award 2017 

 حصلنا على جائزة الخليج العقارية لعام
 2017 عن أفضل استخدام للتكنولوجيا /
 التقنيات الذكية، وجائزة منظمة السالمة

العالمية للشركات لعام 2017

Own coral nursery in the 
Arabian Gulf, with aim of 
producing 100,000 corals 

annually

 مزرعة خاصة للشعاب
 المرجانية في الخليج العربي،
 بهدف إنتاج ١٠٠٫٠٠٠ من الشعاب

مرجانية سنوي<

Developed the world’s first 
floating underwater luxury 

living experience, The 
Floating Seahorse

 قمنا بتطوير مشروع ذا فلوتينج
 سي هورس الذي ُيعد أول تجربة
 معيشة فاخرة تحت الماء في

العالم

Discovery International to feature us 
in the Impossible Builds TV series, 
showcasing The Heart of Europe 

and The Floating Seahorse

 سوف تعرض قناة ديسكفري
 انترناشيونال في حلقات برنامجها
 التلفزيوني امبوسيبل بيلدز تغطية

 حصرية لمشروعي ذا هارت اوف يورب و
ذا فلوتينج سي هورس



Vision

Building the future’s most iconic solutions and experiences 
to our stakeholders by delivering innovation and quality.

Mission

Pioneering and creating new concepts in real estate and 
hospitality to change and advance the landscape of the 
real estate development in the world.

رؤيتنا

بناء الحلول والتجارب اpكثر شهرة في المستقبل pصحاب 
المصلحة من خالل تقديم االبتكار والجودة.

رسالتنا

الريادة وخلق مفاهيم جديدة في مجال العقارات والضيافة لتغيير 
وتقدم المشهد من التطوير العقاري في العالم.

Our Philosophy فلسفتنا

Values
Ambition
To think beyond conventional boundaries to achieve 
success.

Innovation
To transcend traditional thought processes and ideas 
to create intelligent thinking and delivering practical 
innovative concepts that enhances organisational 
and individual performance and well-being.

Quality
Delivering excellence all the time

Passion
Relentless drive to deliver and succeed

قيمنا
الطموح

للتفكير خارج الحدود التقليدية لتحقيق النجاح.

االبتكار
نسعى إلى تجاوز اpفكار التقليدية لخلق طريقة إبداعية في 
التفكير وتقديم تصورات عملية مبتكرة تعزز مفهوم اpداء 

التنظيمي والفردي والرفاهية.

الجودة
تقديم كل ما هو مميز في جميع اpوقات

الحماس
لدينا دوافع ورغبة مستمرة ل�نجاز والنجاح

• Turnkey solutions provider across real estate and 
property development.

• Diverse portfolio of business that includes 
property development, construction, property 
brokerage and corporate business centres.

• Over 30 years of real estate investment and 
brokerage expertise across global markets.

• Our ethos is driven by pioneering, innovative, 
creative and quality driven aspirations.

مزود حلول متكاملة في قطاعي العقارات والتطوير  @
العقاري.

محفظة أعمال متنوعة تشمل تطوير العقارات والبناء  @
والوساطة العقارية ومراكز اpعمال التجارية.

خبرة تصل pكثر من 30 عاما في االستثمار العقاري  @
والوساطة في مختلف اpسواق العالمية.

نسعى جاهدين إلى تحقيق الريادة من خالل تطلعاتنا  @
المبنية على روح االبتكار والجودة.

Our Credentials خبراتنا



JK Bauen is a full 

construction services 

company based on 

values, long term 

vision and financial 

independence.

جيه كيه باون هي شركة 
تعمل في مجال خدمات 

البناء المتكاملة، وتستند 
الشركة في أعمالها إلى 

قيمها الراسخة ورؤيتها 
طويلة اpجل واستقاللها 

المالي.

A global network 

of state-of-the-art, 

professional business 

facilities covering every 

corporate requirement 

in some of the world’s 

top locations, including 

Dubai.

شبكة عالمية تضم أحدث 
مرافق اpعمال التجارية 

المهنية التي تغطي 
جميع متطلبات 

الشركات في بعض من 
أهم وأبرز المواقع في 

العالم، بما في ذلك دبي.

JK Properties offers real 

estate solutions and 

services specialising 

in residential and 

commercial leasing and 

sales in Dubai’s most 

sought after locations.

تقدم جي كيه العقارية 
حلوالً وخدمات عقارية 
متخصصة في مجال 

تأجير وبيع الوحدات 
السكنية والتجارية في 

أكثر المواقع طلب< وإقباالً 
في دبي.

The Heart of Europe is 

an exclusive European-

style hospitality resort 

located 4km from 

the coast of Dubai. 

Providing authentic 

European experience in 

the Middle East.

ذا هارت أوف يوروب هو 
منتجع ضيافة استثنائي 

مصصم على الطراز 
اpوروبي ويقع على بعد 4 

كم من ساحل دبي. 
يقدم المنتجع تجربة 

أوروبية خالصة في الشرق 
اpوسط.

The world’s first luxury 

underwater living 

experience, The Floating 

Seahorse provides 

accommodation split 

over three levels, one of 

which is underwater.

ذا هارت أوف يوروب هو 
منتجع ضيافة استثنائي 

مصصم على الطراز 
اpوروبي ويقع على بعد 4 

كم من ساحل دبي. 
يقدم المنتجع تجربة 

أوروبية خالصة في الشرق 
اpوسط.

Escrow Accounts

Escrow Account: The Heart of Europe - Sweden Island

Bank Account Name: ESCROW AC THE HEART OF EUROPE 
   THOE REAL ESTATE DEVELOPMENT LLC

Account No: 001-582-0850359-01

The Developer: THOE REAL ESTATE DEVELOPMENT LLC

Escrow Account: The Heart of Europe 2 - Côte d’Azur/Portofino

Bank Account Name: ESCROW AC THE HEART OF EUROPE 2
   THOE REAL ESTATE DEVELOPMENT LLC

Account No: 001-582-1088355-01

Bank: Dubai Islamic Bank

Escrow Account: The Heart of Europe 1 - Germany Island

Bank Account Name: ESCROW AC THE HEART OF EUROPE 1
  THOE REAL ESTATE DEVELOPMENT LLC

Account No: 001-582-1004853-01
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THOE Real Estate Development LLC

PO Box 126732, Arenco Tower, 20th floor, Dubai Media City
Dubai, United Arab Emirates

T. 800 EUROPE  |  +971 4 818 1481

www.thoe.com


