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DESTINATION

متمّيزة وجهة 

Dubai, a well-known crossroad since ancient times has diversified 
into one of the most sought-after destination in the world. The city’s 
multi-cultural richness is reflected in its esthetic skyline including 
the world’s tallest tower, its endless variety of entertainments and 
a growing ar t scene. From venturing into an authentic wild desert 
safari to discovering the trendiest ar t galleries, Dubai is able to 
fulfil and exceed the expectations of every visitor.

استقطاب  لها  أتاح  ما  شهير،  طرق  مفترَق  القديمة  العصور  منذ  ديب  ُتعّد 
إقباالً  تلقى  التي  الوجهات  من  واحدة  لتصبح  الثقافات  من  مذهل  تنّوع 
بأفقها  اإلمارة  يف  اآلسر  الثقايف  الغنى  ينعكس  العالم.  يف  الزوار  من  كبيراً 
األنشطة  من  متنّوعة  وبمجموعة  العالم،  يف  برج  أطول  يعلو  حيث  المهيب 
ديب  تزخر  ومزدهر.  متناغم  فني  وبمشهد  تحصى  وال  ُتعّد  ال  التي  الترفيهية 
رحالت  من  بدءاً  زّوارها،  كل  توقعات  تتجاوز  التي  والمغامرات  باألنشطة 
السفاري الشّيقة وصوالً إىل استكشاف أروع المعارض الفنية على اإلطالق.
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BVLGARI HOTELS & RESORTS

بولغري ومنتجعات  فنادق 

The Bvlgari Hotels & Resorts collection is a fine selection of properties located in vibrant 
and iconic destinations all over the world. The collection features the distinctive, bold Italian 
style typical of Bvlgari, reflected in its unique design, its contemporary Italian cuisine and 
its lavish spas. It conveys the excitement of the Bvlgari brand, its timeless glamour and its 
magnificent Italian jewelry heritage.

الوجهات  أشهر  يف  الفخمة  العقارات  من  باقة  رايتها  تحت  بولغري  منتجعات  و  فنادق  مجموعة  تضم 
المتميز  اإليطايل  األسلوب  والمنتجعات  الفنادق  مجموعة  وتجسد  العالم.  حول  بالحياة  النابضة  السياحية 
عالمة  روح  تعكس  إنها  كما  فيها.  الفاخرة  السبا  كز  مرا و  العصري  اإليطايل  ومطبخها  يد  الفر بتصميمها 

اإليطالية. المجوهرات  العريق يف عالم  وإرثها  السرمدي  بولغري و سحرها 



The resort includes 101 hotel rooms and suites and 20 villas, all 
exquisitely furnished with the highest quality Italian luxury furniture 
brands, in an expression of the quality of ‘Made in Italy’. With its 
Mediterranean village charm, this urban oasis is located just 10 
minutes away from Dubai’s golden mile, becoming the destination 
of choice for visitors seeking the solitude of an island escape yet 
situated in the heart of Dubai’s vibrant city.

تحتوي  فيال   ٢٠ إىل  باإلضافة  فندقية  وغرفة  جناح   ١٠١ المنتجع   يشمل 
عبارة  يحمل  أن  يستحق  الجودة  وعايل  فاخر  إيطايل  أثاث  على  جميعها 
بأجوائه  والمتمّيز  الراحة  على  الباعث  المنتجع  هذا  يقع  إيطاليا˝.  ˝ُصنع يف 
فقط  دقائق   ١٠ بعد  على  المتوّسط  األبيض  البحر  منطقة  من  المستوحاة 
الزّوار  لدى  المفّضل  الخيار  وُيشكّل  ديب،  يف  الذهبي  الميل  مشروع  من 
على  إنّما  منعزلة  يرة  جز أحضان  يف  هادئة  أوقات  تمضية  ينشدون  الذين 

بالحياة. النابض  المدينة  بُعد دقائق معدودة من قلب 

BVLGARI RESORT & RESIDENCES DUBAI

بولغري ديب منتجع ومساكن 
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1. The Bvlgari Resort Dubai

2. Pool Villas
3. Bvlgari Villa  
4. Bvlgari Residences Dubai 

5. Bvlgari Yacht Clvb Dubai

 6. Bvlgari Marina

7. Il Ristorante - Niko Romito / Il Bar

MAIN BUILDINGS

8. Hōseki

9. The Bvlgari Yacht Clvb Dubai Restaurant

10. Il Café

11. La Spiaggia

13. The Bvlgari Spa / Workshop Gymnasium

12. The Lobby Lounge

DINING VENUES

14. Beach Cabanas

15. Little Gems Clvb 

16. The Yacht Clvb Pool Area

RECREATION

17. La Limonaia

EVENTS

18. Bvlgari Ballroom

19. The Yacht Clvb Garden
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ITALIAN ELEGANCE

ديب  بولغري  منتجع  يضّمها  التي  ين  العشر الفلل  َمت  ُصمِّ
باتريشيا  يو  شيتر أنطونيو  ية  المعمار الهندسة  شركة  يد  على 
الفلل  يّن هذه  وتتز للضيوف.  الراحة  كبر قدر من  أ لتوفير  فييل 
تجّسد  أقمشة طبيعية  من  يدوياً  إيطالية مصنوعة  بمفروشات 

اإليطالية. األناقة 

اإليطالية  األناقة 

Designed by Antonio Citterio Patricia Viel, the 20 villas 
of The Bvlgari Resort Dubai are the ultimate home 
experience; mixing handcrafted Italian furniture with 
rich natural fabrics to create the ultimate ‘Made in Italy’ 

look.
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BEACH VIEW VILLAS

على  وتطّل  نوم،  غرفَتي  أو  غرفة  من   ١٢ الـ  الفلل  هذه  تتألّف 
سباحة  على حوض  فيال  كّل  تحتوي  الرملي.  األبيض  الشاطئ 
منها  .لكّل  للتشّمس  وشرفة  حرارته،  بدرجة  التحكّم  يمكن 
فسيحة  معيشة  غرف  تضّم  كما  الشاطئ،  إىل  الخاص  ممّرها 
بالترف.  مفعمة  أجواء  وسط  السيارات  لركن  خاّصة  ومساحة 
المحترفين  من  فريق  يد  على  ممّيزة  برعاية  الضيوف  يحظى 
احتياجاتهم  كاّفة  استباق  على  يحرصون  الذين  بين  المتدّر

. وتلبيتها

الشاطئية الفلل 

Featuring from one to two bedrooms, 12 villas look 
out onto the white sandy beach. With their own 
temperature-controlled swimming pool, sun deck, 
exclusive beach access, large living rooms and private 
parking, the accomodation provides a luxury residential 
atmosphere. The passionate and highly trained 
professional butler team ensures to meet and anticipate 

guests unique needs and preferences.
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ONE BEDROOM BEACH VIEW VILLA

فيال شاطئية مؤلّفة من غرفة نوم واحدة

Spread across 175 sqm, the One Bedroom Beach View Villa is situated just steps from the beachfront and offers 
fantastic beach views from the private pool and sun deck area. Encompassing a spacious living room, a master 
bedroom with a king size bed, luxurious furnished bathroom with a sunken marble bathtub and a separate 
shower, it also offers private parking space. It can be connected to a Two Bedroom Beach View Villa, giving the 

perfect balance of togetherness and privacy.
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4 units
175 sqm / 1884 sqft

Connecting to a Two Bedroom Beach View Villa

ية.  البحر الواجهة  يبة من  بّعاً، وتقع على مسافة قر مر ١٧٥ متراً  نوم واحدة مساحة  المؤلّفة من غرفة  الشاطئية  الفيال  تغّطي 
واسعة،  معيشة  غرفة  الفيال  تضّم  التشّمس.  وشرفة  السباحة  حوض  منطقة  من  للشاطئ  مذهلة  إطالالت  توّفر  أنّها  كما 
ير بحجم ملكي، وحّماماً فاخراً مزّوداً بحوض استحمام رخامي غائر، فضالً عن غرفة دّش منفصلة،  وغرفة نوم رئيسية مع سر
باإلضافة إىل مساحة خاّصة لركن السيارة. ويمكن ربط الفيال بفيال شاطئية مؤلفة من غرفَتي نوم، إلرساء التوازن المثايل بين 

عينه. الوقت  يف  بالخصوصية  والتنّعم  مسلية  َجماعية  بعطلة  االستمتاع 
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TWO BEDROOM BEACH VIEW VILLA

نوم فيال شاطئية مؤلّفة من غرفَتي 

The 250 sqm Two Bedroom Beach View Villa, is fitted with a king size bedroom and a second twin room. 
The living area features full-length window frontage with sliding doors opening out to a patio where 
guests can enjoy outdoor dining by their personal pool, allowing the terrace to become a second living area. 
It offers a spacious living room, writing desk, private parking space and an extra powder room for visitors.  

It can be connected to a One Bedroom Beach View Villa.

ير بحجم ملكي وأخرى مجّهزة  بّعاً وتضّم غرفة نوم مجّهزة بسر تغّطي الفيال الشاطئية المؤلّفة من غرفَتي نوم مساحة ٢٥٠ متراً مر
ير مزدوج. وتتمّيز غرفة المعيشة بنافذة كاملة الطول مع أبواب منزلقة تؤّدي إىل الفناء, حيث يمكن للضيوف االستمتاع بتناول  بسر
الطعام يف الهواء الطلق يف حوض السباحة الخاّص، ما يجعل من التراس منطقة معيشة ثانية. كما أنّها تضّم غرفة معيشة فسيحة، 
للزّوار. هذا ويمكن وصلها بفيال شاطئية مؤلّفة من غرفة نوم واحدة. ومكتباً، ومساحة خاّصة لركن السيارة مع حمام إضايف خاص 
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8 units
250 sqm / 2691 sqft

Connecting to a One Bedroom Beach View Villa
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SKYLINE VIEW VILLAS

ُتطالع سبع فلل أفق ديب المهيب، وتضّم حديقة خاّصة يمكن 
المكان  إنّها  والخصوصية.  الهدوء  من  قدر  كبر  بأ فيها  التنّعم 
الذي  السباحة  حوض  يف  األوقات  بأطيب  لالستمتاع  المثايل 
الهواء  يف  باالسترخاء  والتنّعم  حرارته،  بدرجة  التحكّم  يمكن 

الطعام. تناول  األطايب يف مناطق  بأشهى  والتلّذذ  الطلق 

المطلّة على أفق ديب الفلل 

Facing the breathtaking views of the Dubai skyline, 7 
villas provide an extended private garden for exclusive 
calmness and privacy.  The perfect spot to enjoy the 
temperature-controlled swimming pool, outdoor 

relaxation and dining areas.
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TWO BEDROOM SKYLINE VIEW VILLA

فيال مؤلّفة من غرفَتي نوم مطلّة على أفق ديب

With panoramic Dubai skyline views, the 250 sqm Two Bedroom Skyline View Villa includes one king 
size bed, a large living space and a second, independent, twin bedroom. It offers a spacious living room, 
writing desk, walk in wardrobe and private parking space. The living areas feature a full-length window 
frontage with sliding doors opening onto the large patio with a temperature-controlled outdoor private 

pool and an outdoor dining space. 

بّعاً تشمل غرفة نوم  توّفر هذه الفيال المؤلّفة من غرفَتي نوم مناظر بانورامية على أفق ديب وهي تغّطي مساحة ٢٥٠ متراً مر
غرفة  تضّم  أنّها  كما  ين.  ير بسر مزّودة  منفصلة  أخرى  نوم  وغرفة  فسيحة،  عيش  ومساحة  ملكي،  بحجم  ير  بسر مزّودة  واحدة 
معيشة واسعة، ومكتباً، وغرفة مالبس فسيحة ومساحة خاّصة لركن السيارة. هذا وتضّم مناطق المعيشة نافذة كاملة الطول 
مع أبواب منزلقة تؤّدي إىل فناء واسع مع مسبح خاص يمكن التحكم بدرجة حرارته ومساحة لتناول الطعام يف الهواء الطلق.

21

2 units 
250 sqm / 2691 sqft



THREE BEDROOM SKYLINE VIEW VILLA

فيال مؤلّفة من ثالث غرف نوم مطلّة على أفق ديب

The 315 sqm Three Bedroom Skyline View Villa faces spectacular views of the Dubai’s skyline and creates the 
perfect home atmosphere. The villa features a grand entrance foyer, open-plan living space with dining area and 
temperature-controlled outdoor private pool. The master bedroom is a one-of-a-kind hideaway with direct views 
to dazzling Dubai’s skyline and all rooms offer dedicated ensuite bathrooms and walk in wardrobes. Personalized 
round-the-clock service is provided by a team of dedicated butlers.  The villa comprises of a powder room for 

the guests’ visitors and a personal parking space.

يحة  بّعاً تتخلّلها أجواء مر توّفر هذه الفيال المؤلّفة من ثالث غرف نوم مناظر خاّلبة ألفق ديب وهي تغّطي مساحة ٣٥٠ متراً مر
الطعام وحوض سباحة خاّص يف  لتناول  منطقة  مفتوحة مع  واسع ومساحة معيشة  ذات مدخل  ردهة  الفيال  وتضّم  للغاية. 
وتضّم  المذهل،  ديب  أفق  على  مباشرة  إطالالت  فتوّفر  الرئيسية  النوم  غرفة  أّما  حراراته.  بدرجة  التحكّم  يمكن  الطلق  الهواء 
الساعة  مدار  على  النزالء خدمة شخصية  فريق مساعدي  يوّفر  وغرف مالبس فسيحة.  خاّصة  داخلية  حّمامات  الغرف  جميع 

السيارات. لركن  للزّوار ومساحة خاّصة  الفيال من حجرة حمام  تتألّف  الضيوف.  لتلبية جميع متطلبات 

23

5 units 
315 sqm / 3991 sqft



THE BVLGARI VILLA

بولغري فيال 

The spectacular 540 sqm Bvlgari Villa is the supreme 
representation of elegance and privacy. With its own 
private beach, dedicated entrance and vast private lawn 
starring a marvelous oval pool, it offers unobstructed 
ocean views, the perfect spot to enjoy the sunset over 

the endless ocean.

مربعاً  متراً   ٥٤٠ مساحة  تفترش  التي  بولغري  فيال  تجّسد 
بشاطئ  الفيال  تمتاز  حلّة.  بأبهى  والخصوصية  األناقة  مفهوم 
تضم  خاصة  واسعة  حديقة  إىل  باإلضافة  بها،  خاص  ومدخل 
على  الفيال  وتشرف  األنفاس  يخطف  بيضاوي  سباحة  حوض 
المثايل  الموقع  وتشكّل  الشاسع،  للمحيط  ُتحجب  ال  مناظر 

المحيط. أحضان  بين  الشمس  غروب  بمشاهدة  للتمّتع 
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Ultimate representation of the Bvlgari lifestyle, The Bvlgari Villa features 540 sqm of royal facilities. A private beach, dedicated entrance, 
private lawn and a marvelous oval pool compose the hidden villa gem at The Bvlgari Resort Dubai. Located in the private east extreme 
of the resort, it provides in-villa wellness facilities such as spa, hammam, gym or in-room Jacuzzi. The villa also offers additional services 
with its own private home cinema, full equipped bar and two kitchens. Guests can complete their exclusive experience with their own 
private butlers and a 24 hours chef available on demand. To finalize, an adjacent Two Bedroom Beach View Villa can extend fur ther 

the space and capacity for larger private gatherings.

THE BVLGARI VILLA

بولغري فيال 

تغّطي فيال بولغري مساحة ٥٤٠ متراً مربعاً داخلية, تتخلّلها أروع األجواء الفخمة التي تحمل بصمة عالمة بولغري. وتضّم هذه الفيال المتمّيزة يف منتجع بولغري ديب 
مرافق تليق بالملوك، بما يف ذلك الشاطئ الخاّص، والمدخل المنفصل، والفناء الخاّص وحوض السباحة البيضاوي المذهل. تقع الفيال يف الطرف الشريق الخاص 
من المنتجع، وتضّم مرافق صحية داخل الفيال كمركز سبا، وحّمام، وناٍد رياضي وحوض جاكوزي داخل الغرفة. كما توّفر الفيال خدمات إضافية, إذ تضّم سينما منزلية 
خاصة، بار مجّهز بالكامل ومطبخين. يمكن للضيوف التمّتع بتجربة حصرية فخمة يقّدمها مساعد النزالء الشخصي وشيف متوافر على مدار الساعة عند الطلب. 

كبر من األشخاص. حتى أنّه يمكن استخدام فيال شاطئية محاذية ومؤلفة من غرفَتي نوم للحصول على مساحة أوسع إلقامة التجمعات الخاصة لعدد أ
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1 unit      
540 sqm indoors / 5813 sqft indoors

600 sqm outdoors / 6460 sqft outdoors
Connecting to 2 Bedroom Beach Villa
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MILAN
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TOKYO - OSAKA

BEI J ING

DUBAI

SHANGHAI

PARIS
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MOSCOW
2021

TOKYO
2022

The Bvlgari Resort Dubai
Jumeira Bay Island, P.O. Box 72223, Jumeira 2, Dubai, UAE

T: +971 (0) 4777 5555
dubai@bulgarihotels.com     www.bulgarihotels.com




