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For immediate release                                                                    10 May 2016 
 
Seven Tides International takes luxury Palm Jumeirah lifestyle to 

London  
 

Developer to showcase Anantara The Palm Dubai Residences Hotel Rooms 
project and Brit-themed DUKES Dubai development at exclusive property 

showcase; targeting international investors with 10% ROI and Seven Tides seal of 
quality guarantee 

 
Dubai-based luxury property developer Seven Tides, in partnership with 
appointed sales agent Asteco, is heading to the UK capital later this month to 
showcase its duo of luxury developments on Palm Jumeirah to London’s 
investment community at the Dubai Property Show, which will be held at the 
Olympia exhibition centre from 13-15 May 2016. 
Now in its second year, the 2015 event registered sales in excess of AED 300 
million, and attracted almost 6,000 international high-net worth investors. 
Seven Tides, and Asteco, will be promoting the developer’s popular Anantara The 
Palm Dubai Residences Hotel Rooms project on Palm Jumeirah, with a limited 
number of exclusive units still available for sale, with sizes ranging from 530 up to 
650 square feet, and a starting price of AED 1.3 million. 
“As one of just 35 exhibitors at this highly targeted event, this is a unique 
opportunity for Seven Tides to meet HNW investors face-to-face to showcase our 
Anantara The Palm Dubai Residences and DUKES Dubai residential projects. 
The Palm Jumeirah continues to offer attractive returns as well as the ultimate 
upscale island lifestyle; and with hotel-managed rental options, it’s a fantastic 
addition to any investor portfolio,” said Abdulla bin Sulayem, CEO, Seven Tides. 
According to bin Sulayem, demand for its Anantara The Palm Dubai Residences 
project, and the hotel rooms’ component in particular, has been high following the 
company’s recent participation at Cityscape Abu Dhabi. 
“With the choice of either an upmarket second home or hotel rental managed 
apartment with 10% guaranteed ROI for three years, this has resonated with the 
international investment community and allowed us to connect with a wider 
investor base, which, when coupled with the extremely attractive ROI potential, 
has fast-tracked interest and sales,” remarked bin Sulayem. 
Seven Tides and Asteco will also showcase the Anantara The Palm Dubai 
Residences’ North and South buildings, comprising of a selection of one-bedroom 
through to penthouse options. 



 

A complete lifestyle experience is included with guests enjoying full access to the 
hotel’s exclusive facilities, which include a 4,000-square foot state-of-the-art gym, 
107,600-square feet of temperature controlled lagoon swimming pools, six world-
class dining and entertainment venues and the Anantara Spa as well as 
housekeeping, at-home dining, laundry and childcare services. 
The second project to be profiled is the under-development British themed 
DUKES Dubai, which will be handed over in Q4 2016, and which is already 90% 
sold.  
Ready for immediate rental from handover, investors are able to quickly realise 
ROI potential, which will be bolstered by the appeal of the hotel’s luxury 
positioning and exceptional facilities. 
“DUKES ‘Best of British’ lifestyle has led demand and we are thrilled to be taking 
the project back home to its English roots at the Dubai Property Show. With just a 
handful of units remaining, and a starting price of just AED 1.8 million, we fully 
expect these hotel-managed studio and one-bed units to be snapped up,” said bin 
Sulayem. 
 
Available on an investment-only basis, the DUKES Dubai collection of freehold, 
fully furnished studio and one-bedroom hotel apartments range in size from 376 to 
882 square feet and are being marketed with the added bonus of a developer-
backed ROI guarantee of 10% for five years.  
 
As part of the hotel-managed rental scheme, purchasers are also exempt from 
service charges, maintenance fees and utility bills for the first five years. 

Established in 2004, Seven Tides has developed its own portfolio of commercial, 
residential and resort properties in some of the world’s most desirable locations. 
Its award-winning flagship hotel, DUKES London, is situated in the fashionable 
Mayfair district and has been a hospitality icon in the capital for well over a 
century. 

Seven Tides and Asteco are exhibiting at the Dubai Property Show on Stand No. 
D5. For sales enquiries please contact us on +971 600 54 7773 or email 
customermanagement@asteco.com.  

-Ends- 
 
About Asteco:  
Asteco, a major regional and international real estate services firm and the largest 
property services company in the United Arab Emirates, was founded in Dubai in 
1985.  Asteco offers independent market analysis, design development 
consultancy and valuation services, sales and leasing services, as well as asset 
and property management services.  

About Seven Tides International:  
Based in Dubai, the United Arab Emirates, privately owned Seven Tides is an 
internationally oriented holding company established in 2004. Currently focusing 
on hospitality and real estate sectors, Seven Tides thinks progressively, works 
creatively, partners strategically and acts quickly. The result is a current portfolio 
of offerings from landmark hospitality acquisitions and commercial buildings to 



 

residential towers and multi-use complexes in the gateway cities of London and 
Dubai. 
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 لندنفي  ضمن مشاركتھا في معرض دبي العقاري

 نخلة جمیرا في الفاخرة نمط الحیاة "سیفن تایدز" تستعرض تجربة 
 
 مشروعي أنانتارا ودیوكس دبي في معرض دبي العقاريومزایا الضوء على أبرز مالمح  تسلیط •
  من العارضین والمستثمرین والمھتمینمشاركة واسعة الحدث یستقطب  •
 

سیفن تایدز المتخصصة في تطویر العقارات الفاخرة والتي یقع مقرھا الرئیسي في دبي عن أعلنت شركة 
الذي سیقام في و لندن في مدینة ي العقاريمعرض دبفي  ،سؤولة عن المبیعاتمشاركتھا مع شركة أستیكو الم

، وذلك بھدف إبراز ریادة مشاریعھا الفاخرة في نخلة 2016مایو  15-13 خالل الفترة معارض أولمبیامركز 
 جمیرا بمدینة دبي أمام مجتمع األعمال في المملكة المتحدة.

 
آالف  6ونجح باستقطاب نحو ملیون درھم،  300 قیمتھا ت تتجاوزمبیعا وقد سجل المعرض في العام الماضي

 دولي بارز. مستثمر
 

مشروع غرف الضوء على  أستیكوستسلط شركتا سیفن تایدز و ومن خالل مشاركتھما في دورة ھذا العام،
 بمساحات متاحة للبیعالحصریة المن الوحدات  اً محدود اً عدد والذي یعرض، في نخلة جمیرانانتارا الفندقیة أ

 .درھم ملیون 1.3بدأ من تر اسعأقدم مربع، وب 650إلى  530تتراوح ما بین 
 

یمثل معرض دبي العقاري في لندن : "سیفن تایدزشركة الرئیس التنفیذي ل ،عبدهللا بن سلیموبھذا السیاق قال 
ً لوجھ، مما یتیح 35منصة ممیزة تستضیف  ً للتواصل مع أھم وأبرز المستثمرین وجھا لنا فرصة  عارضا

مھمة الستعراض مشاریع الوحدات السكنیة في أنانتارا ودیوكس دبي في الوقت الذي تواصل فیھ نخلة جمیرا 
. كما تمثل خیارات إیجار الوحدات المدارة الفاخرة بتقدیم عائدات ممیزة وأسلوب فرید من نوعھ لنمط الحیاة

 من قبل الفنادق إضافة ممیزة لمحافظ المستثمرین".
 

ً عارتفا قد شھدمشروع أنانتارا على وجھ الخصوص،  الفندقیة في الشقق الطلب على أن بن سلیم وأكد بعد  ا
 ظبي.وسیتي سكیب أبوسیتي سكیب دبي  مؤخراً في معرضيمشاركة الشركة 

 
 االستثمارعلى  مضمونةتتیح الشقق الفندقیة المدارة من قبل الفنادق عائدات "بالقول:  عبدهللا بن سلیموأضاف 

لتواصل یتیح لنا اوبشكل الفت مجتمع االستثمار الدولي ما یجذب أنظار ھذا ولمدة ثالث سنوات،  %10بنسبة 
 لدینا".والمبیعات  وذلك باإلضافة إلى قوة األرباح، المستثمرینمن أوسع مع قاعدة 

 
 ریزدانسیسرا أنانتامشروع  كما سیتم خالل ھذا الحدث العالمي استعراض المبنى الشمالي والجنوبي ضمن

 في نخلة جمیرا، وما توفره من خیارات ممیزة تتراوح من الشقق بغرفة نوم واحدة وحتى شقق البنتھاوس.
 

الحصریة الخاصة بالفندق، كافة المرافق لضیوفھ ویتیح لھم الوصول إلى كامل متالمشروع نمط حیاة  ویقدم
باإلضافة إلى ما تبلغ مساحتھ ، قدم مربع آالف 4حدیثة تبلغ مساحتھا صالة ألعاب ریاضیة والتي تشمل 

مناطق مخصصة لتناول ، وستة تھادرجة حراربالتحكم التي یمكن ربع من برك السباحة مقدم ألف  107.6



 

في المنزل والغسیل ورعایة وتناول الطعام  التدبیر المنزليوخدمات سبا أنانتارا ، فضالً عن الترفیھوالطعام 
 األطفال. 

 
الذي سیتم تسلیط الضوء علیھ خالل المشاركة في معرض دبي العقاري فھو مشروع اني المشروع الثأما 

 من %90وتم بیع ، 2016 الربع الرابع من العام في ي سیتم تسلیمھذالبریطاني، وال دیوكس دبي ذو الطابع
على  ات المتوقعةالعائد شققھ الفندقیة حتى اآلن. ویمكن للمستثمرین تأجیرھا بشكل فوري واالستفادة من

 ستثنائیة.واال الفاخرةھ ومرافقومكانة الفندق جاذبیة  بفضلاالستثمار 
 

، وإننا سعداء للغایة فضل ما في نمط الحیاة البریطانیةفي جوھره أ دیوكس دبي یمثلوتابع بن سلیم بالقول: "
بیع ما تبقى لدینا من  عرضمروع في معرض دبي العقاري في لندن. ونتوقع أن یشھد ھذا البإبراز ھذا المش

ملیون  1.8الشق الفندقیة التي تتضمن شقق االستدیو والشقق ذات غرفة النوم الواحدة والتي تبدأ أسعارھا من 
 ".فقط درھم إماراتي

 
ھي حر والتملك الساس أتباع على و فقطلغرض االستثمار دبي ھي دیوكس السكنیة في وحدات ال یذكر أن

 .قدم مربع 882و 376مساحة شقق االستدیو وشقق غرفة النوم الواحدة بین وتتراوح  مفروشة بالكامل.
من قبل المطور. كما  السنوات الخمس األولى من العائد على االستثمار خالل %10وتتمیز بضمان توفیر 

 رسوم الخدمات ورسوم الصیانة وفواتیر الماء والكھرباء یحصل المشترون على إعفاء من
  

تطویر محفظتھا الخاصة من العقارات التجاریة على  2004عام ھا في سیتأس منذتایدز  سیفن شركة وقد عملت
دیوكس لندن الحائز  المشھوررقى الوجھات السیاحیة العالمیة. ویقع فندقھا أ نلعدید ماوالسكنیة والفندقیة في 

 .أكثر من قرنمنذ  عالمة فندقیة فارقة في العاصمة، ویمثل في منطقة مایفیر الراقیةعالمیة على جوائز 
 

) لالطالع على ھذه المشاریع، D5ي زیارة جناح سیفن تایدز وأستیكو (یمكن لزوار معرض دبي العقار
ر أو عب 547773 600 971+رقم وللراغبین باالستفسار عن مزید من المعلومات یرجى التواصل عبر ال

 . customermanagement@asteco.comالبرید اإللكتروني: 
 –انتھى  -

 
 ستیكوأ لمحة عن

قلیمیة والعالمیة الرائدة في مجال الخدمات العقاریة ، من الشركات اإل1985أسست في عام تعتبر شركة استیكو، التي ت
ات متعددة لزبائنھا تشمل مارات العربیة المتحدة. وتقوم الشركة بتوفیر خدمأكبر شركة خدمات عقاریة في اإل يوھ

لى إضافة إلابتقاریر وتحلیالت مستقلة عن حالة السوق، واستشارات التصمیم العقاري، وخدمات التأجیر والمبیعات 
 صول العقاریة. دارة المرافق واألإخدمات خدمات التقییم و

 
  www.asteco.comاإللكتروني:  ستیكو، یرجى زیارة الموقعألمزید من المعلومات حول و
  
 

 :سیفن تایدزلمحة عن 
في عام  وتم تأسیسھااإلمارات العربیة المتحدة، بدولة  دبي مدینة مقرھا فيیقع خاصة قابضة سیفن تایدز ھي شركة 

2004 ً االبتكار وخلق العمل بروح وتھدف إلى التوسع عبر على قطاعات الضیافة والعقارات،  . تركز الشركة حالیا
العریقة، فنادق ال التي تشمل العدید من تھامحفظواالستفادة من الفرص المتاحة من أجل تعزیز ستراتیجیة الشراكات اال

 لندن ودبي.  لمجمعات متعددة االستخدامات في مدینتيوا ،األبراج السكنیة، وتجاریةال والمباني
 
 

 ى التواصل مع: یرج ولمزید من المعلومات واالستفسارات الصحفیة
 سلیم سطاس 

pr.com-saleem@smc 
050 3687363 

 أحمد عبد الرازق 
pr.com-ahmad@smc 

050 8333075 



 

  
 

 
  شمال لالتصاالت التسویقیة

 عالممدینة دبي لإل
 لمتحدةمارات العربیة ااإل –دبي 

  8333075 56 971الجوال: 
  3652715 4 971ھاتف المكتب: 

  pr.com-www.smcلكتروني: الموقع اإل
  :یرجى متابعتنا على 

       
  


