






Marcel Proust

When I went to 
Venice, I 
discovered that my 
dream had become 
– incredibly, but 
quite simply – my 
address.



مارسيل بروست

 عندما ذهبت
 الى فينيسيا
 اكتشفت أن

 حلمي قد أصبح
 و بكل بساطة

 عنواني و منزلي
بطريقة خالبة





Venezia
فينيسيا



Venice has stood as a testament to 
construction innovation and technology for 
over 1500 years. Defying convention the 
ancient city rises artificially on sunken pillars, 
appearing to float on the emerald waters of the 
shallow Venetian lagoon. Every building, person 
and action mirrored by the water, lending the 
city a magical ethereal quality.

لطالما كانت مدينة فينيسيا رمزًا لالبتكار في الفن 
العمراني  والتكنولوجيا ألكثر من 1500 سنة.

ال تزال المدينة العتيقة قادرة على تحدي المألوف 
لتقف شاهقة على األعمدة المغمورة، ولتبدو 

كما لو كانت طافية على المياه الزمردية لبحيرة 
فينيسيا الضحلة، حيث تعكس المياه صورة كل 

مبنى وكل شخص بل وكل حركة في محيطها، 
لتضفي على المدينة بأسرها طبيعة أثيرية ساحرة.

Inspiration وحي





Soul of Venice روح فينيسيا

Venice is more than just a location, it’s a way of 
life, a unique state of mind. A city born out of 
unconventional thinking, rising over the 
centuries as a home of palaces and theatres 
where nobility and artists lives intertwine.

A rich culture thriving, inspired by the duality of 
fluidity and firmness; a city which delicately 
balances land with water, nature with 
technology, grandeur with modesty, and old 
with new. 

Venice has for centuries been the home and 
inspiration to great artists, visionaries, 
musicians and romantics, a muse for countless 
artistic and technological advancements over 
the ages.

ليست فينيسيا مجرد مكان فحسب، بل هي أسلوب 
حياة وحالة مزاجية فريدة من نوعها، فقد ولدت المدينة 

من وحي أفكار غير تقليدية، لتظل شاهقة على مر 
القرون كموطن للقصور والمسارح حيث يعيش النبالء 

والفنانين حياة متمازجة كما لو كانوا شخصًا واحدًا.

تتميز المدينة بثقافتها الغنية المزدهرة، وتستلهم 
نمط حياتها من ازدواجية السيولة والثبات، فهي 

المدينة التي تمتزج فيها األرض بالمياه، والطبيعة 
بالتكنولوجيا، والعظمة بالتواضع، والقديم بالحديث 

بدقة متناهية.

كانت فينيسيا ولعدة قرون موطنًا ومالذًا ملهمًا 
ألعظم الفنانين والحالمين والموسيقيين 

والرومانسيين، ومصدرًا الستلهام عدد ال يحصى من 
األفكار الفنية والتكنولوجية الراقية على مر العصور.







The Floating Venice
فينيسيا العائمة







The Floating Venice

فينيسيا العائمة



ساحة سان ماركو,فينيسيا,ايطاليا

Piazza San Marco, Venice, Italy



Piazza San Marco, Pool Area, The Floating Venice



ساحة سان مارك,حمام السباحة. فينيسيا العائمة



Piazza San Marco, The Floating Venice ساحة سان ماركو,فينيسيا العائمة



Piazza San Marco, Venice, Italy ساحة سان ماركو,فينيسيا,ايطاليا



Venice Beach, The Floating Venice



شاطئ فينيسيا فينيسيا العائمة



Venice Beach, The Floating Venice شاطئ فينيسيا فينيسيا العائمة



Basilica San Marco, Venice, Italy قبة سان ماركو,فينيسيا,ايطاليا



Ca’ d’Oro & Il Milion Entrance, The Floating Venice



كادورو و مدخل المليون فينيسيا العائمة



Ca’ d’Oro, The Floating Venice



كادورو. فينيسيا العائمة



Ca’ d’Oro, The Floating Venice كادورو. فينيسيا العائمة



Palazzo Ca’ d’Oro, Venice, Italy باالتزو كادورو. فينيسيا. ايطاليا



Ca’ d’Oro & Il Milion Entrance, The Floating Venice كادورو و مدخل المليون فينيسيا العائمة



Modern Interpretation  مدينة تاريخية بروح
عصرية

Venice will be a celebration of art and culture, 
where you can flood your imagination with 
possibilities from the famous masked carnivale 
to exclusive operatic performances, or where 
you can simply retreat to a quiet corner and 
relax listing to the gentle lapping waves while 
enjoying cicchetti.

سوف تكون أيضًا  فينسيا موطنًا للفن والثقافة، 
حيث يمكنكم إطالق العنان لمخيلتكم مع ما 
توفره المدينة من أنشطة ترفيهية مثل كرنفال 
الملثمين الشهير والعروض األوبرالية الحصرية، 

أو يمكنكم ببساطة االختالء إلى أنفسكم في 
ركن هادئ لالسترخاء واالستمتاع بأصوات األمواج 
المترامية أثناء تناول قطع السيشيتي اإليطالية.



Ca’ d’Oro, The Floating Venice



كادورو, فينيسيا العائمة



Ca’ d’Oro, The Floating Venice كادورو, فينيسيا العائمة





Ca’ d’Oro Living Space, The Floating Venice كادورو, مكان المعيشة. فينيسيا العائمة





Ca’ d’Oro Living Space, The Floating Venice



كادورو, مكان المعيشة. فينيسيا العائمة



Ca’ d’Oro Cabin, The Floating Venice



ُحجَرة كادورو. فينيسيا العائمة



Relation With Water صلة مع الماء

Water is integral to life and wellbeing; since the 
beginning of history we have been naturally 
drawn to water.  It’s not just an elixir for life, but 
water offers a means of transportation, a 
source of food, relaxation and even joy.  

Floating independently in the Arabian Sea, 
Venice embraces our relationship with water, 
from the gondolas that will transport you to 
your hotel through meandering canals, to the 
first class spas that will pamper you, or the 
unique underwater cabins and restaurants 
waiting to spoil you. 

We have created the ultimate modern 
interpretation and natural progression of 
Venice, a luxury destination like no other.

لطالما كانت المياه عنصرًا أساسيًا للحياة والرفاهة، 
ليجد البشر أنفسهم منجذبين إليها من تلقاء 
أنفسهم منذ بداية التاريخ، فهي ليست مجرد 
إكسير للحياة فحسب، لكنها توفر لهم أيضًا 

وسيلة للنقل، ومصدرًا للطعام واالسترخاء بل 
وحتى الفرح والبهجة.

تطفو فينيسيا منفردًة في بحر العرب لتجسد 
معنى عالقتنا مع المياه، ولتمنحكم متعة 

منقطعة النظير حيث يمكنكم االستمتاع بركوب 
القوارب التي ستنقلكم إلى الفندق الخاص بك من 

خالل قنوات متعرجة، واالسترخاء في المنتجعات 
الصحية المزودة بأحدث التجهيزات، أو األجنحة 

والمطاعم الراقية المشيدة تحت الماء والمطاعم.

لقد استوحينا من أقصى درجات التناغم و التداخالت 
الطبيعية التي تتمتع بها فينيسيا اليجاد وجهة 

فخمة و مميزة ليس لها مثيل.



Ca’ d’Oro Indoor/Outdoor Climate Controlled Pool, The Floating Venice حمام السباحة الخارجي و المغلق في كادورو ذو خاصية التحكم بالمناخ



Ca’ d’Oro Indoor/Outdoor Climate Controlled Pool, The Floating Venice



حمام السباحة الخارجي و المغلق في كادورو ذو خاصية التحكم بالمناخ



Ca’ d’Oro Indoor/Outdoor Climate Controlled Pool, The Floating Venice



حمام السباحة الخارجي و المغلق في كادورو ذو خاصية التحكم بالمناخ



Il Milion, The Floating Venice



 ميليون فينيسيا العائمة 



Il Milion Pool Facing Cabin, The Floating Venice



ُحجَرة ميليون المواِجهة لحمام السباحة. فينيسيا العائمة



Ca’ d’Oro Cabin, The Floating Venice



ُحجَرة ميليون المواِجهة لحمام السباحة. فينيسيا العائمة



Floating Luxury الفخامة العائمة

The spectacular Floating Venice, will be the 
world’s first five-star floating destination, 
bringing the charm, serenity and culture of 
Venice to the tranquil shores of Dubai. 

Inspired by the historic water city, it will be the 
world’s first luxury underwater vessel resort, 
offering both five-star accommodation and 
dining experiences above and below the water. 

180 of the 414 bespoke cabins as well as 
restaurants, bars and boutique shops will be 
underwater offering guests remarkable views of 
passing gondolas above and coral reefs 
teaming with life below.

ستكون فينيسيا العائمة و المذهلة أول وجهة 
عائمة في العالم من فئة الخمس نجوم, التي 

ستجلب سحر و جاذبية  حضارة فينيسيا الى 
شواطئ دبي الهادئة.

مستوحاة من المدينة المائية التاريخية, ستكون 
أول منتجع عائم باجزاء مغمورة تحت الماء في 

العالم من فئة الخمس نجوم و يوفر تجربة العيش 
و الطعام فوق و تحت الماء.

180 ُحجَرة من أصل 414 ُحجرات ُأخرى و مطاعم و 
محالت ستكون تحت الماء توفر للضيوف تجربة خالبة 
للتمتغ بمشاهدة الزوارق العابرة على سطح الماء و 

الشعاب المرجانية في االسفل.



San Marco Underwater Reception & Lobby, The Floating Venice مكان االستقبال و التشريف في سان ماركو  تحت مستوى سطح البحر فينيسيا العائمة 



San Marco Underwater Reception & Lobby, The Floating Venice



مكان االستقبال و التشريف في سان ماركو  تحت مستوى سطح البحر فينيسيا العائمة 



Ca’ d’Oro Admiral Underwater Cabin, The Floating Venice



ُحجرة كادورو المغمورة تحت الماء.  فينيسيا العائمة



A Place Like No Other مكان ال مثيل له

Venice is an experience like nowhere else on 
the planet, it redefines living and recreational 
spaces beyond the conventional. Nearly half of 
the luxurious cabins are located below the 
water giving memorising views of the coral 
reefs below teaming with life.

Relax in the stunning spa as you gaze out into 
the Arabian Sea presented before you. 
Bespoke dining experiences, bars and 
boutique shops are also located underwater.

Above a range of authentic fine dining and 
entertainment await infusing the essence of the 
ancient city. 

Celebrate the elan of tranditional Venetian 
festivals including Festa del Redentore, La 
Biennale di Venezia, Festival del Cinema, and 
Regata Storica.

ستكتشفون أن فينيسيا ليست كأي مكان آخر 
على هذا الكوكب، وأنها تتجاوز الصورة المألوفة 

ألماكن المعيشة والترفيه، حيث يقع ما يقرب من 
نصف األجنحة والغرف الفاخرة تحت الماء لتوفر 

إطالالت خالبة على الشعاب المرجانية الممتزجة مع 
روعة الحياة البحرية باألسفل.

وسيمكنكم أيضًا االسترخاء في المنتجع الصحي 
المذهل أثناء النظر إلى بحر العرب أمامكم، أو 
االستمتاع بتناول األطباق المعدة حسب الطلب، 

والحانات والمتاجر الفاخرة تحت الماء.

وباإلضافة إلى التشكيلة المتنوعة من المأكوالت 
الراقية األصيلة ووسائل الترفيه، ستجدون أنفسكم 
أيضًا محاطين في كل مكان بعبق المدينة العتيقة.













Regata StoricaBiennale di Venezia

Carnivale di Venezia  كارنافال فينيسيا

 مهرجان فينيسيا البينيلي

ميورانو صناعة الزجاج

سباق القوارب التاريخي

Murano Glass Making



Festa del Redentore مهرجان الريدينتوري





Floor Plans
المخططات



Water Level مستوى المياه

Piazza San Marco
 ساحة سان ماركو

كادورو

كادورو

الميليون

الميليون
كادورو

كادورو
Ca’ d’Oro

Ca’ d’Oro

Ca’ d’Oro

Ca’ d’Oro

Arsenale Gym & Spa
 صالة أرسينالي الرياضية و النادي

الصحي

Il Milion

Il Milion



Underwater Level مستوى تحت الماء



First Deck المستوى األول



Second Deck  المستوى الثاني





Kleindienst Group



Chairman’s Message كلمة رئيس مجلس اإلدارة

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

Creating projects such as The Floating Venice, 
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 

فينيسيا العائمة هو خير مثال على هذه النوعية 
من المشاريع.

وبإنشائها مشاريع مثل فينيسيا العائمة، تضيف 
كاليندينست تجربة فريدة للسوق السياحي في 

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

تمكنهم من الخروح من نطاق المنافسة.

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

إلى هذه الجزر، بما في ذلك تجربة المالديف.

نسعى جاهدين إلى تقديم األفضل 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 إلنشاء

 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 100.000 من الشعاب

مرجانية سنويًا

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 األكثر شهرة في المستقبل ألصحاب 
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 األفكار التقليدية لخلق طريقة إبداعية في 
التفكير وتقديم تصورات عملية مبتكرة تعزز مفهوم األداء 

التنظيمي والفردي والرفاهية.

الجودة
تقديم كل ما هو مميز في جميع األوقات

الحماس
لدينا دوافع ورغبة مستمرة لإلنجاز 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 األعمال التجارية.

خبرة تصل ألكثر من 30 عاما في االستثمار العقاري  *
والوساطة في مختلف األسواق 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 األجل 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 األعمال 

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 طلبًا 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 
األوروبي ويقع على بعد 
4 كم من ساحل دبي. 

يقدم المنتجع تجربة 
أوروبية خالصة في الشرق 

األوسط.

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 
األوروبي ويقع على بعد 
4 كم من ساحل دبي. 

يقدم المنتجع تجربة 
أوروبية خالصة في الشرق 

األوسط.









The Seahorse Boats Trading LLC

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

T. +971 4 818 1481  |  www.thefloatingvenice.com
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