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استمتع بالـــــحياة في عــــالم من الفخامة داخــــل مجمـــــع جزاال 1 الســـــكني و الـــذي يحتوي على أكـــثر من 100 فــــيال 
مجــهـــزة بأفخم أنواع األثاث و األجهزة الكــهربائيـــة التي تدعـــم احــــــدث التقنــــــيات التــــي تـــــوفـر ســـــبل الــــحياة ، الى 
جـــــانب إطــــالالت ممــــيزة عــــلى الــمنـــــاظر الــطبـــــيعية الخــــالبة حــــيث تتوافــر الخدمــات القريبــــة مثــل الــمـــسابح و 
المالعب الريـاضــــية و مـــــالعب االطـــــفال و المــقـــــاهي مــــع توافــــر جمـــــيع المـــــــرافق الخدمية كـــــخدمات الــصيانـــــة 

عـــلى مــدار الـــساعـــة، ووجــــود االمـــن والـــحـــراســــة المسلحة و غيرها الكثير 

حيث تحتوي الفيال على طابــقان يحتويـان على:

المميـــزات:

الطابق األول

حمام ومغاسلغرفة معيشةمطــبخ
للضيوف

الطابق الثاني

غرفة نوم رئيسية
مع حمام

غرفتان نوم مع
حمام مشترك

غرفة معيشة
عائلية

غرفة نوم إضافية
واحدة مع حمام على

السطح للخادمة

المكــــان : الُخبر - حي قرطبة

مجمع جزاال 1 السكني

ممشىألعاب أطفالنادي رياضيحمامات سباحةأثاث وديكور فاخر

توفر خدمةنظافة وصيانةمساحات خضراءمواقف سياراتخدمات أمنية
الباصات الترددية

مساحة الفيال: 230 م



Enjoy life in a world of luxury within the residential complex of JZALA 1, which contains more than 100 
villas equipped with the most luxurious types of furniture and electrical appliances that support the latest 
technologies to provide the best help in the quality of life, as well as distinctive views of the picturesque 
nature where nearby services are available such as swimming pools, sports fields and Children's 
playgrounds and cafes with the availability of all service facilities such as maintenance services that are 
available all the time and also the presence of security and armed guard and many others

Features:

The villa includes two floors that include :

First floor

Kitchen living room washing room
for the guests 

First floor

Main room with
a bathroom

two bedrooms
with a shared
bathroom

family living
room

one extra bedroom
with a bathroom
in the roof 

JZALA 1 COMPOUND

 Location: Al-Khobar - Qortoba district Villa size: 230 m

Luxurious decorPoolGymtoysWalkway

 Security
services

Car parkingGreen spaces Cleanliness and
maintenance

Residents
buses
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