
شمس,  بحر
إطاللة ساحرة

SUN, SEA
AND MAGIC
In its continuous efforts to provide citizens and 
expatriates a new experience in  luxury, Wafra Real 
Estate Company brings  you an innovative concept, set 
to give a  new perspective to lifestyle. Welcome to  
Wafra Seef.

�ي استفسارات يرجى مراسلتنا على 
For further enquiries please contact

Kuwait 13009 Safat 858 :P.O. Box
+965 184 1114  Tel
+965 2240 4896 Fax
info@wafra.com.kw
www.wafra.com.kw

حياتية  تجربة  لتقديم  والدؤوب  المستمر  سعيها  من   ً انطالقا 
تقّدم  سواء،  حٍد  على  والمقيمين  للكويتيين  يومي�   وراقية  مختلفة 
وخدمة  لتنمية  قدراتها  بتكريس  المعروفة  العقارية  وفرة  شركة 
المجتمع الكويتي، مشروع�  جديد�  يعيد تعريف مفهوم الرفاهية 

بأسلوب عصري وحديث إّنه:  مشروع وفرة سيف
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نوعه  من  والرائد  العصري  سيف  وفرة  مشروع  يتمّيز 
حيث  للبحر  مقابلة  استثنائية  بإطاللة  الكويت  في 
الرئيسية  الجهات  كل  من  موقعه  مشاهدة  يمكن 
مرتفعة  منطقة  في  لترّبعه   ً نظرا  إليه  توصل  التي 
ومتقاطعة مع أهم الطرقات الرئيسية المقابلة للبحر 

ومن ضمنها الطريق السريع.  

هادئة  بتجربة  االستمتاع  سيف  وفرة  لزائري  يمكن 
وساحرة وبلحظات أقل ما يقال فيها إّنها ال تنسى.

كما ينقسم إلى ٣ أدوار رئيسية تربط فيما بينها ساللم 
كهربائية ومصاعد متطّورة وقد خّصص كل دور من 
توزيع  وتم  الكثيفة  الزّوار  حركة  لمالءمة  ا�دوار  هذه 

المقاهي والمطاعم داخلها بشكل متوازن ودقيق.

المطاعم  خيارات  من   ً كبيرا   ً عددا  المشروع  يضم 
والمقاهي العالمية الراقية.

الشباب  تناسب  التي  الهادئة  بأجوائه  المشروع  ويتمّيز 
تجربة  الزائرين  تمنح  وحيوية  مريحة  وببيئة  والعائالت 

متمّيزة في كل مّرة يقصدونه فيها.

تتوّفر  حيث  التكنولوجيا،  أيض�  سيف  الوفرة  يواكب 
البقاء  لزائريه  ليتسّنى  أرجائه  كل  في  ا¿نترنت  شبكة 

على تواصل دائم.
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The seafront view is one of the highpoints of 
the project, which is not surprising given our 
track record. As one of the pioneers of seafront 
projects, it’s only natural that we lay much 
emphasis on bringing the project along the 
coastline, at the junction of main roads the high 
way meeting the sea. 

This is sure to enthrall the visitors to Wafra Seef 
and transport them into a magical experience.

The project provides a wide variety of choices 
for visitors with international restaurants, coffee 
shops.

The quiet and tranquil environment is suitable 
for both families and youth, making the 
experience truly unique and soothing.

On the technological front, Wafra Seef has 
been uncompromising too. Wi-fi connections 
are available throughout the mall and visitors 
can stay connected always.
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