
Welcome to the Exclusivity of Bespoke Living
أهالً بكم يف اخليار األمثل حلياة استثنائية
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Alfardan GroupAlfardan Group
A Legacy to Reckon With
Alfardan Group’s award-winning legacy spans over 6 decades. 
With a diverse business portfolio ranging across, Property Development, Automotive,  Jewellery, Medical, 
Hospitality and Investment, the Group offers an illustrious legacy to the luminaries of the Sultanate of Oman. 

The Group has long been regarded with the highest standards of excellence when it comes to hospitality and property development ventures in  
the region, which includes: 
- The Residences at The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl-Qatar
- Six Senses Kocataş Mansions-Turkey 
- Marsa Malaz Kempinski, The Pearl-Doha, Qatar
- Kempinski Residences & Suites, Doha, Qatar 
- The St. Regis Doha, Qatar

Today, they stand a class apart in The Sultanate of Oman’s picturesque landscape with the luxury residential and business destinations Finaa Alfardan 
and Alfardan Heights. 

ميتّد إرث جمموعة الفردان احلائزة على جوائز عدة على مدى أكرث من ستة عقود.
ومع جمموعة متنوعة من األعمال ترتاوح بني التطوير العقاري، السيارات، اجملوهرات،

اجملال الطبي، الضيافة واالستثمار، تضيف اجملموعة إىل سلطنة ُعمان إرثًا المعًا. 

لطاملا ارتبط اسم جمموعة الفردان باملعايري العالية للتمّيز عندما يتعلق األمر مبشاريع الضيافة والتطوير العقاري يف املنطقة والتي تشمل: 
- ذا رزيدنسز يف سانت ريجيس جزيرة مرسى عربية، اللؤلؤة – قطر

- سيكس سينسيز كوكاتاس مانشينز– تركيا
- مرسى مالذ كمبينسكي، اللؤلؤة –  الدوحة، قطر

- كمبينسكي للشقق السكنية واألجنحة الفندقية، قطر
- سانت ريجيس الدوحة، قطر

يرتبط إسم جمموعة الفردان يف سلطنة ُعمان اليوم باملشاريع السكنية والتجارية الفخمة الواقعة وسط املناظر الطبيعية
اخلالبة للسلطنة يف فناء الفردان والفردان هايتس. 

جمموعة الفردانجمموعة الفردان
إرث نعتّز به

جمموعة الفردانجمموعة الفردان
إرث نعتّز به

جمموعة الفردانجمموعة الفردان
إرث نعتّز به
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The St. Regis Hotels & ResortsThe St. Regis Hotels & Resorts    
Live Exquisite 
116-year-old Tradition of Innovation | 46 St. Regis Branded Hotels |116-year-old Tradition of Innovation | 46 St. Regis Branded Hotels |
+9,500 Rooms Worldwide | 13 St. Regis - Branded Residence+9,500 Rooms Worldwide | 13 St. Regis - Branded Residences s 

Managed by Marriott International, Inc. and born of a distinctive legacy crafted for modern luminaries who desire the finest experiences imaginable, 
St. Regis defines modern glamour and sophistication as one of the world’s leading luxury hospitality brands with an uncompromising commitment 
to excellence. A dedicated residential staff will cater to the needs of residence owners and their guests while upholding the exquisite standards of 
the St. Regis brand.

116116 عامًا من فن اإلبتكار  عامًا من فن اإلبتكار ||  4646 فندقًا حتت اسم سانت ريجيس  فندقًا حتت اسم سانت ريجيس ||  500500,,9+9+ غرفة حول العامل  غرفة حول العامل ||
1313 مسكنًا بتوقيع عالمة سانت ريجيس مسكنًا بتوقيع عالمة سانت ريجيس

تديــر شــركة ماريــوت العامليــة، التــي ولــدت مــن قلــب مــرياث مميــز ُصمــم للمعاصريــن املبدعــني الراغبــني بخــوض أجــود التجــارب التــي ميكــن تخيلهــا، العالمــة التجارية 
"ســانت ريجيــس" التــي تعــرف بربيقهــا العصــري وتطورهــا باعتبارهــا واحــدة مــن العالمــات التجاريــة الرائــدة يف جمــال الضيافــة الفاخــرة يف العــامل، مــع التــزام ال مثيــل لــه 

بالتميــز. ســوف يلبــي فريقــًا متفــاٍن مــن املوظفــني احتياجــات الســكان وضيوفهــم مــع احلفــاظ علــى املعايــري الرائــدة لعالمــة ســانت ريجيــس.

فنادق ومنتجعات سانت ريجيس فنادق ومنتجعات سانت ريجيس 
عش برفاهية
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The St. Regis Al Mouj Muscat Resort and Branded ResidencesThe St. Regis Al Mouj Muscat Resort and Branded Residences
Distinct Address 
The St. Regis Al Mouj Muscat Resort and Branded Residences is the newest addition to the Groups’ milieu of high-end 
developments. 
It caters to both local and global luxury connoisseurs, with a promise to also be an ideal holiday destination as well as a proud 
residential address, destined to leave a lasting impression on the social panorama of The Sultanate of Oman. 

- Property includes branded residences and luxury hotel apartments 
- Located adjacent to The Sultanate of Oman’s only signature PGA standard 18-hole golf 
   course and golf academy the Al Mouj Golf Course
- Close to leisure destinations on the city’s stunning coastal line, comprising a marina, 
   several parks, residential and retail projects, wellness facilities and a community hub
- Boasting dual lush green frontages alongside the 360-meter beachfront
- Residents are welcome to enjoy the facilities offered at The St. Regis Al Mouj Muscat

يُعّد سانت ريجيس املوج مسقط - منتجعًا و شققًا سكنيًة - أحدث إضافة إىل حمفظة املشاريع الراقية للمجموعة.  
يلبــي املشــروع احتياجــات اخلــرباء  احملليــني والعامليــني ذوي الــذوق الرفيــع، بهــدف أن يكــون الوجهــة املثاليــة لقضــاء العطــالت باإلضافــة إىل مســكن يُعتــّد بــه، 

ســاعيًا إىل تــرك انطبــاع مميــز علــى املشــهد االجتماعــي لســلطنة ُعمــان.

- يشمل العقار منازل سكنية بعالمة جتارية مميزة وشقق فندقية فاخرة
- يقع بجوار ملعب املوج للغولف الذي يضم أكادميية وملعب الغولف ذي الـ 18 حفرة 

    والوحيد يف سلطنة ُعمان
- يقع بالقرب من الوجهات الرتفيهية على اخلط الساحلي املذهل للمدينة والذي يضم 

    مارينا، العديد من املنرتهات واملشاريع السكنية واحملالت التجارية، مراكز صحية ومرافق 
    اجتماعية عديدة

- يطل على واجهة بحرية بطول ٣٦٠ مرتًا متتاز مبساحاٍت خضراء
- السكان مدعوون لالستمتاع باملرافق املتوفرة يف سانت ريجيس املوج مسقط

سانت ريجيس املوج مسقط - منتجع وشقق سكنيةسانت ريجيس املوج مسقط - منتجع وشقق سكنية
عنوان مميز
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The Residences at The St. Regis Al Mouj MuscatThe Residences at The St. Regis Al Mouj Muscat 
Bespoke Living 
The Residences at The St. Regis Al Mouj Muscat bring its trademark brand of distinguished uptown living and unmatched range of 

services to The Sultanate of Oman. As the owner of a home address that incites pride, the residents have much to look forward to. 

- Branded luxury residences

- Operated by The St. Regis 

- Offering freehold title deed

- Special rates at The St. Regis Al Mouj Muscat 

- Access to Marriott Bonvoy loyalty program

يضع ذا ريزدنسز يف سانت ريجيس املوج مسقط ملساته الفريدة على أسلوب احلياة الفاخر وعلى جمموعة استثنائية من اخلدمات يف سلطنة ُعمان 

يف مكان يدعو اىل الفخر ويعد سكانه مبستقبل واعدٍ.  

- منازل فاخرة

-  حتت إدارة سانت ريجيس

- يقّدم عقد متّلك حر

- عروضات حصرية يف سانت ريجيس املوج مسقط

 Marriott Bonvoy الدخول يف برنامج -

ذا ريزدنسز يف سانت ريجيس املوج مسقط ذا ريزدنسز يف سانت ريجيس املوج مسقط 
حياة استثنائية
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169 Luxury Abodes
- 21 1-bedroom apartments
- 86 2-bedroom apartments
- 46 3-bedroom apartments (plus a maid’s room)
- 16 4-bedroom duplex units (plus a maid’s room)

Signature Line of  
Personalized Services
- Private butler service
- 24-hour concierge 
- 24-hour room service
- À la carte services
- Laundry service
- 6 floors of impeccable facilities (including ground floor)

169 منزالً فخمًا
- 21 شقة بغرفة نوم واحدة

- 8٦  شقة بغرفتي  نوم 
- 4٦ شقة بثالث غرف نوم )باإلضافة إىل غرفة عاملة منزلية(

- 1٦ وحــدة ســكنية دوبلكــس بأربــع غــرف نــوم )باإلضافــة إىل غرفــة عاملــة 
منزلية(

اخلدمات اخلاصة التي حتمل توقيعنا
- خدمة اخلادم الشخصي

- خدمة املساعدة الشخصية على مدار الساعة
- خدمة الغرف على مدار الساعة

- خدمات حسب الطلب
- خدمة غسيل املالبس

-٦ طوابق مزودة مبرافق عالية اجلودة )مبا فيها الطابق األرضي(
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The St. Regis Al Mouj Muscat The St. Regis Al Mouj Muscat 
Where Serenity meets Sophistication 
The St. Regis brand of hospitality and fine living arrives on the shores of 
The Sultanate of Oman to offer all the nuances that come with the ‘Live 
Exquisite’ way of life. 

Site Facts Site Facts 
- Plot area of 46,835 sqm
- A beachfront location along a 360-metre stretch of coastline 
- Easy connection to the main 18th of November Street

5-Star Hotel Living 5-Star Hotel Living 
- 271 unique guestrooms

ــان  ــلطنة ُعم ــواطئ س ــدة إىل ش ــاة الرغي ــة واحلي ــس للضياف ــانت ريجي ــم س ــد إس ميت
ــتثنائي. ــاة اس ــلوب حي ــة ألس ــاته املرافق ــي ملس ليضف

معلومات عن املوقعمعلومات عن املوقع
- تبلغ مساحة األرض 4٦,8٣٥ مرت مربع

- موقع ميتد لـ ٣٦٠ مرتًا  على طول الشاطئ 
- وصول سهل إىل شارع 18 نوفمرب الرئيسي 

فندق فندق ٥٥ جنوم جنوم
 - 2٧1 غرفة فندقية مميزة

سانت ريجيس املوج مسقطسانت ريجيس املوج مسقط
حيث تلتقي السكينة مع التطور

21
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Culinary Craft Culinary Craft 

- Specialty restaurants to delight your senses

First Class Amenities First Class Amenities 

- High-end meeting room

- Grand ballroom

- Well-appointed business center 

- Modern health club with a wide range of amenities 

- Deluxe wellness center & spa

- Spacious swimming pools

- Children's swimming pool and playground

- Landscaped gardens    

املطابخاملطابخ

- مطاعم متميزة تُحاكي احلواس

وسائل راحة من الدرجة األوىلوسائل راحة من الدرجة األوىل

- غرفة اجتماعات راقية

- قاعة حفالت كربى

- مركز أعمال جمهز بأحدث التقنيات

- نادي صحي عصري يضم جمموعة كبرية من املرافق

- مركز استجمام وسبا راقي

- حمامات سباحة واسعة

- حمام سباحة ومنطقة لعب لألطفال 

- حدائق طبيعية

Shared Privileges for Shared Privileges for Residents and Guests Residents and Guests 

امتيازات مشرتكة للمقيمني والضيوفامتيازات مشرتكة للمقيمني والضيوف

24
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Lifestyles of The Luminaries  Lifestyles of The Luminaries  
The St. Regis Al Mouj Muscat Resort and Branded Residences breathe life into every belief associated 
with an exceptional lifestyle. 

From the allure of the landscaped gardens to the remarkable views offered by the tranquil ocean to your 
every request fulfilled by your own private butler, it’s a home that enlightens your senses. 

يبعث سانت ريجيس املوج مسقط - منتجع وشققًا سكنية - احلياة يف أسلوب املعيشة ليجعل كل ما يحيط به استثتائيًا. 

بــدءًا بجاذبيــة احلدائــق مــرورًا مبناظــر احمليــط والشــاطئ اخلالبــة وصــوالً إىل تلبيــة كل الطلبــات مــن قبــل املســاعد الشــخصي، إنــه منــزل 
ــك. ينري حواس

أسلوب حياة النجومأسلوب حياة النجوم

27
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٠٠٠٠٠٠,,2222 عميل   عميل  | |  أكرث من  أكرث من ٠٠٠٠٠٠,,11 مكتب   مكتب  |  |  أكرث من أكرث من ٧2٧2 بلد  بلد 

ــة  ــة للمبــاين الفخمــة يف العــامل، مت تصميــم ســوثبيز إنرتناشــيونال ريالتــي لتجمــع أفضــل الشــركات العقاري بصفتهــا أكــرب شــبكة عقاري
ــد  واســتثنائي. املســتقلة بعمــالء مرموقــني حــول العــامل يبحثــون عــن أســلوب حيــاة فري

ــرب تأســيس الفــرع العمــاين للشــركة، ومقرهــا الرئيســي يف مســقط، تطــورًا مثــريًا يف ســوق العقــارات الفاخــرة يف واحــدة مــن أكــرث  يعت
ــط.  ــرق األوس ــرية يف الش ــات املث الوجه

الفريــق احملــرتف لشــركة ســوثبيز إنرتناشــيونال ريالتــي بالتعــاون مــع جمموعــة الفــردان هــو املمثــل احلصــري للمبيعــات ملــن يرغــب 
بامتــالك منــزل يف ذا ريزدنســز يف ســانت ريجيــس املــوج مســقط.

22,000 agents | 1,000+ offices | 72+ countries 22,000 agents | 1,000+ offices | 72+ countries 

As the world’s largest luxury realty network, Sotheby’s International Realty® is designed to connect the finest independent real estate 
companies to the most prestigious clientele in the world. 

The expansion of this internationally renowned brand into one of the Middle East’s most impressive destinations marks an exciting 
evolution in the luxury property market, with its Omani division headquartered in Muscat. 

Sotheby’s International Realty® team of professionals, in liaison with Alfardan Group, will be the exclusive sales agency for those 
who desire to own a home at The Residences at The St. Regis Al Mouj Muscat.

In Excellent Hands with  In Excellent Hands with  
Sotheby’s Sotheby’s International RealtyInternational Realty®®

أنت بأيادأنت بأيادٍٍ أمينة مع سوثبيز  أمينة مع سوثبيز 
إنرتناشيونال ريالتي إنرتناشيونال ريالتي 
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Everlasting Indulgence  Everlasting Indulgence  

حان الوقت لكي متتلك منط حياة استثنائي يّتسم بالرقي والرفاهية مع أفضل التجارب 
املرثية، كل ذلك يف ذا ريزدنسز يف سانت ريجيس املوج مسقط.

للمزيد من املعلومات أو لتحديد موعد خاص، الرجاء التواصل مع فريق سوثبيز انرتناشيونال ريالتي.للمزيد من املعلومات أو لتحديد موعد خاص، الرجاء التواصل مع فريق سوثبيز انرتناشيونال ريالتي.

رقّي دائمرقّي دائم

It’s time to come home to the phenomenal. To live exquisite within the finest experiences an enriched life has to offer at 
The Residences at The St. Regis Al Mouj Muscat.

info@omansothebysrealty.com or visit omansothebysrealty.cominfo@omansothebysrealty.com or visit omansothebysrealty.com

omansothebysrealty.com omansothebysrealty.com أو قم بزيارةأو قم بزيارة info@omansothebysrealty.com info@omansothebysrealty.com

For more information or to schedule a private meeting kindly get in touch with  For more information or to schedule a private meeting kindly get in touch with  
Sotheby’s Sotheby’s International RealtyInternational Realty®® team. team.

Sales have commenced. Pricing portfolio available upon request. Sales have commenced. Pricing portfolio available upon request. 

To learn more, please contact Oman Sotheby’s International Realty at info@omansothebysrealty.com or call +968 7919 2026 or visit omansothebysrealty.comTo learn more, please contact Oman Sotheby’s International Realty at info@omansothebysrealty.com or call +968 7919 2026 or visit omansothebysrealty.com
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Redefined Exquisite Living 

رفاهية تتخطى الواقع




