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شهر توریستی رویال صدف چابهار

*شهر رویال صدف تلقین آینده برنامه ریزی شده در اسناد توسعه ملی و منطقه ای است
* شهر رویال صدف پاسخی است به توسعه انتظاری )آینده انتظاری( که مورد انتظار بود در بندر چابهار و منطقه آزاد

* پرچم بر افراشته آرمان های طرح توسعه محور شرق است
* نماد )عالمت( توسعه شرق ایران است و خواهد بود

* آینده مجسم شده است در اکنون؛ آینده ای که وجود اکنونی؛ آن را خواهد ساخت
* شهر رویال صدف میزبان توسعه منطقه آزاد 

* شهر رویال صدف به مثابه شوک، تکانه توسعه برای منطقه آزاد است
* ایجاد شهر رویال صدف به مثابه مصداقی عینی از توسعه مورد انتظار در منطقه، نظر صاحبان سرمایه داخلی و خارجی 

را برای سرمایه گذاری به سوی منطقه آزاد در عرصه های مختلف جلب خواهد کرد.
* شهر رویال صدف ایجاد می شود تا انعکاسی باشد درخور توجه، از توسعه و سرمایه گذاری های بندر همکار، گوادر 

پاکستان
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مزیت های اختصاصی منطقه  آزاد چابهار  
66 چابهار6دروازه6هند6به6آسیای6میانه.
76 اقتصادی6ترین6بندر6برای6انجام6مبادالت6بازرگانی6با6کمترین6هزینه6حمل6به6شمار6می6رود..
86 به6سبب6جایگاهش6در6کنار6دریای6عمان6و6اقیانوس6تنها6کلید6توسعه6شرق6کشور6است..
96 از6انزوا6درآمدن6جغرافیایی6منطقه،6سازماندهی6فضا6و6آمایش6سرزمین6.
106 تلقی6بخش6بازرگانی6به6عنوان6محور6اصلی6توسعه6استان.
116 روند6توسعه6فراگیر6استان6محروم6سیستان6و6بلوچستان.

11 بندری1ایرانی1در1چهارراه1جهانی-1در1مسیر1دو1کریدور1از1سه1کریدور1ترانزیتی1بزرگ1جهان1.
21 جایگاه1چابهار1در1شبکه1بین1المللی1انرژی1و1شبکه1ارتباطات1میان1قاره1ای1.
31 افزایش1امنیت1سرمایه1گذاری1و1توسعه1ی1همکاری1های1بین1المللی1اقتصادی.
41 توسعه1ی1زیرساخت1های1صنعتی1و1بازرگانی.
51 در1واقع1دریایي1شدن1مبادالت1جهاني1زمینه1ساحلي1شدن1اقتصاد1جهاني1را1مهیا1کرده1است-1.

توسعه1ی1اقتصاد1دریایی1در1جنوب1کشور1با1محوریت1سواحل1مکران
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این پروژه با مساحتی در حدود 300.000 متر مربع در بخش های مختلف با کاربری های تجاری، اداری، فراغتی و تفریحی، ورزشی و 
طیف گسترده ای از امکانات اقامتی به شرح زیر طراحی شده است:

4( بازارچه سنتی3( بخش فرهنگی سینمایی2(تجاری و بازرگانی عمده فروشها1( تجاری

مساحت عرصه:28.951
سطح اشغال:24.608 

زیربنای ناخالص:  72.378
تعداد طبقات: 3

تعداد پارکینگ: 300

مساحت عرصه: 26.013
سطح اشغال: 18.209

زیربنای ناخالص: 54.627
تعداد طبقات: 3

تعداد پارکینگ: 250

مساحت عرصه: 5.998 
سطح اشغال: 2.999

زیربنای ناخالص: 4.798
تعداد طبقات: 2

تعداد پارکینگ: 100

مساحت عرصه:18.874
سطح اشغال:  11.324

زیربنای ناخالص: 22.649
تعداد طبقات: 2

تعداد پارکینگ: 150

8(رستوران7(باکس هتلها6( اداری)درمانی و آموزشی(5(فراغتی و ورزشی

مساحت عرصه: 35.883
سطح اشغال: 7.083

زیربنای ناخالص: 8.423
تعداد طبقات: 1

تعداد پارکینگ: 80

مساحت عرصه: 2.611
سطح اشغال: 2.089

زیربنای ناخالص: 10.444
تعداد طبقات: 5

تعداد پارکینگ: 120

مساحت عرصه: 5.912
سطح اشغال: 1.478

زیربنای ناخالص: 1.478
تعداد طبقات: 1

تعداد پارکینگ: 60

مساحت عرصه: 1.353
سطح اشغال: 541

زیربنای ناخالص: 812
تعداد طبقات: 1.5

تعداد پارکینگ: 15

12(هتل آپارتمان تجاری11( آپارتمانی10(ویالیی9(ویالیی لب ترانشه

مساحت عرصه: 10.284
سطح اشغال:  4.114

زیربنای ناخالص: 10.284
تعداد طبقات: 2 

تعداد پارکینگ: 20

مساحت عرصه: 
سطح اشغال: 5.890

زیربنای ناخالص: 11.780
تعداد طبقات: 2

تعداد پارکینگ: 26 

مساحت عرصه: 
سطح اشغال: 8.400

زیربنای ناخالص: 11.780
تعداد طبقات: 5

تعداد پارکینگ: 120

مساحت عرصه: 6.770
سطح اشغال: 745

زیربنای ناخالص: 16.248
تعداد طبقات: 15

تعداد پارکینگ: 40
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مجموعه تجاری رویال صدف چابهار

محــدوده تجــاری موجــود بــا هــدف بــه روز رســانی بازارهــای موجــود بــه عنــوان نقطــه ثابــت طراحــی فــرض شــده اســت. بــا توجــه 
بــه اینکــه مجموعــه پاســاژهای منطقــه آزاد چابهــار مربــوط بــه بیســت ســال قبــل اســت نیــاز بــه احــداث مجموعــه هــای نوســاز وجــود 
دارد. ایــن مجموعــه بــا توجــه بــه اینکــه مجموعــه صــدف را بــه عنــوان موفــق تریــن مجموعــه تجــاری در منطقــه آزاد در رزومــه خــود 

دارد مــی توانــد درایــن بــه روزرســانی موفــق عمــل نمایــد. 
ایــن مجموعــه در زمینــی بــه مســاحت 25100 متــر مربــع در ســه طبقــه در نظــر گرفتــه شــده اســت. طبقــه همکــف بــا ورودی از جنــوب 
ســایت شــامل 11000 متــر خالــص تجــاری و مســاحت 1000 متــر راهروهــا و 4100 متــر فضاهــای پلــه، آسانســور و فضاهــای تاسیســاتی 

. ست ا
طبقــه اول مجموعــه بــا مســاحت 23870 متــر مربــع شــامل 10100 متــر مربــع خالــص تجــاری قابــل واگــذاری، 9250 متــر مربــع فضــای 
راهــرو هــای مشــاع و مســاحت 4500 متــر فضاهــای پلــه، آسانســور، ســرویس بهداشــتی و فضاهــای تاسیســاتی اســت. مجموعــا در ایــن 

دو طبقــه 430 مغــازه در نظــر گرفتــه شــده اســت.
طبقــه دوم شــامل 9200 متــر مربــع فضــای سرپوشــیده اســت کــه از ایــن مســاحت 2740 متــر بــه شــهربازی سرپوشــیده، 2740 متــر 
مربــع بــه فودکــورت و مابقــی بــه دیگــر خدمــات مشــاع اختصــاص داده شــده اســت. 10000 متــر مربــع بــه پارکینــگ و 3500 متــر بــه 

بــام ســبز در اختیــار فــود کــورت اختصــاص داده شــده اســت.
مجموعا تعداد 430 مغازه با مساحت متوسط 50 متر مربع در این مجموعه در نظر گرفته شده است.

ROYAL SADAF

SHOPPING MALL...
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پالن طبقه دوم تجاری رویال صدف پالن طبقه اول تجاری رویال صدف پالن طبقه همکف تجاری رویال صدف
مساحت ناخالص طبقه همکف : 25093 متر مربع

مساحت خالص تجاری در طبقه همکف :  10976 متر مربع
مساحت وید مرکزی با کاربری فراغتی : 3000 متر مربع 

تعداد واحد های تجاری : 215 مغازه با مساحت متوسط 45 متر مربع

مساحت ناخالص طبقه همکف : 23869 متر مربع
مساحت خالص تجاری در طبقه همکف :  10099 متر مربع

مساحت وید مرکزی با کاربری فراغتی : -
تعداد واحد های تجاری : 215 مغازه با مساحت متوسط 45 متر مربع

مساحت ناخالص طبقه دوم : 24925 متر مربع
مساحت خالص فود کورت در طبقه دوم :  2470 متر مربع

مساحت خالص شهربازی در طبقه دوم : 2470 متر مربع 
تعداد پارکینگ تامین شده : 300 واحد
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مجموعه پردیس سینمایی رویال صدف

 وجــود عارضــه ای طبیعــی بیــن پهنــه 3 و 6 کــه اختــاف ارتفاعــی در حــدود 15 متــر و در بعضــی نقــاط 25 متــر را ایجــاد 
ــان چهــار عملکــرد تجــاری قــرار  ــن عرصــه در واقــع در می ــه وجــود مــی آورد. ای کــرده اســت عرصــه ی واســطه ای را ب
گرفتــه اســت و زمیــن آن دارای شــیب زیــاد اســت. از ســوی دیگــر قــرار گیــری ایــن عرصــه در میــان چهــار زون تجــاری 
ــد. همچنیــن برجســته کــردن مرکــز شــهر  ــه عنــوان مفصــل اتصــال و انفصــال چهــار زون تجــاری عمــل نمای ــد ب مــی توان
رویــال در محــل تقاطــع گــذر شــمالی جنوبــی و شــرقی غربــی مــی توانــد باعــث کــم رنــگ شــدن زون هــای تجــاری جنــوب 
ســایت شــود. بنابرایــن در ایــن محــدوده ســعی شــد از عملکــرد هــای جــاذب جمعیــت بــرای ایجــاد تــوازن تراکــم جمعیــت و 

باالبــردن کیفیــت تجــاری هــای جنوبــی اســتفاده شــود.
در ایــن راســتا در عرصــه فــوق قســمت شــیب دار زمیــن بــه صــورت پلکانــی بــه عنــوان آمفــی تئاتــر روبــاز در نظــر گرفتــه 
شــده و در مجــاورت آن پردیــس ســینمایی رویــال صــدف شــامل چنــد ســالن ســینما بــا ظرفیــت هــای کــم جانمایــی شــده 
اســت. آمفــی تئاتــر روبــاز مــی توانــد بــه صــورت مناســبتی در تمــام طــول ســال میزبــان مراســمات مختلــف شــامل کنســرت 
هــای روبــاز،  پخــش فیلــم و فوتبــال، تئاتــر و انــواع برنامــه هــای زنــده باشــد. ایــن زون مــی توانــد بــرد تبلیغاتــی باالیــی برای 

کل مجموعــه داشــته باشــد و از طــرف دیگــر بــا جــذب جمعیــت باعــث رونــق فضاهــای تجــاری شــود. 
پردیــس ســینمایی یکــی از کمبــود هــای منطقــه بــوده کــه بــا اجــرای آن عــاوه بــر جــذب جمعیــت و برنــد ســازی و جــذب 

مخاطــب خــاص بــرای ســایت مــی توانــد بــه خــودی خــود درآمــد زایــی داشــته باشــد.
بــرای زون آمفــی تئاتــر روبــاز و پردیــس ســینمایی 5900 متــر زمیــن اختصــاص داده شــده اســت کــه از ایــن مســاحت 2100 
ــاز  ــر روب ــه آمفــی تئات ــع ب ــه پردیــس ســینمایی و 3500 متــر مرب ــا( ب ــر بن ــع زی ــع در دو طبقــه )4200 متــر مرب متــر مرب

اختصــاص داده شــده اســت.

ROYAL SADAF

CINEMA COMPLEX...
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پالن پیشنهادی مجموعه سینمایی رویال صدف
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مجموعه بازارچه سنتی رویال صدف

ــال صــدف بخــش مرکــزی آن در محــل برخــورد گــذر اصلــی شــمالی  یکــی از مهمتریــن قســمت هــای پــروژه شــهر روی
جنوبــی و شــرقی غربــی خواهــد بــود. ایــن قســمت مرکــزی قلــب تپنــده ایــن مجموعــه خواهــد بــود و پویــا تریــن عملکــرد 
بــرای ایــن محــدوده بایــد در نظــر گرفتــه شــود. حیــات ایــن قســمت مــی توانــد بــه منزلــه حیــات کل پــروژه بــوده و بــی 
رونقــی آن نیــز مــی توانــد بــه مثابــه بــی رونقــی کل پــروژه باشــد. بافــت ایــن عرصــه بایــد کامــا متخلخــل و بــرون گــرا 
ــا در نظــر گرفتــن عملکــرد  ــا جمعیــت را بــرای رهگــذران و مخاطبــان جدیــد بــه نمایــش گــذارد. عــاوه برایــن ب باشــد ت
هــای توریســتی خطــر آن وجــود دارد کــه در فصلهــای گــرم و کــم مســافر ایــن مجموعــه دچــار افــت شــود. از ایــن رو در 
ایــن عرصــه بایســتی بــه نحــوه ای عمــل شــود کــه ایــن بــازار هماننــد بــازار هــای ســنتی شــهر چابهــار در تمــام طــول ســال 
فعالیــت کنــد. تنهــا راه ایجــاد حیــات در کل ســال در ایــن قســمت از پــروژه درگیــر شــدن مــردم محلــی شــهر چابهــار بــا ایــن 
قســمت پــروژه اســت. بنابرایــن بایســتی ســعی شــود در ایــن محــدوده بازارچــه بــا نــوع عملکــرد بازارهــای محلــی و فــرم 

ایــن بازارهــا و بــا هــدف جــذب ایــن بازارهــا در ایــن عرصــه طراحــی شــود.

بازارچــه ســنتی ایــده ای اســت کــه بــرای ایــن قســمت از پــروژه در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــر خــاف پاســاژها کــه در 
آن کاربــر وارد ســاختمان شــده و از دیــد پنهــان مــی شــود، در ایــن بازارچــه مخاطــب هــا در ســوق هــا و چهــار ســوق هــا 
حرکــت کــرده و بــا حرکــت در ایــن فضاهــا گوشــه هــای پنهــان ایــن بازارچــه را کشــف مــی کنــد و ســاعات بیشــتری را در 
ایــن بازارچــه ســپری خواهنــد کــرد. ایــن جمعیــت بــه دلیــل حرکــت در فضــای بــاز پــروژه بــا عنــوان ســوق نمــود بیرونــی 
زیــادی داشــته و همــواره جمعیــت را بــه عنــوان یــک محــرک بــه نمایــش میگــذارد. عــاوه بــر ایــن مغــازه هــا تــا حــد زیــادی 

بــه طــور مســتقل مــی تواننــد مدیریــت شــوند کــه بــرای مــردم محلــی بســیار جــذاب تــر از پاســاژها خواهــد بــود.
بــرای ایــن بازارچــه ســنتی زمینــی بــه مســاحت تقریبــی 19000 متــر در نظــر گرفتــه شــده اســت. از ایــن مســاحت 6000 
متــر مربــع بــه مغــازه هــا اختصــاص داده شــده اســت کــه بــا تراکــم 150 درصــد مســاحتی برابــر بــا 9000 متــر بــه دســت 
مــی دهــد. 8700 متــر مربــع بــه خیابــان هــا، ســوق هــا و چارســوق هــا اختصــاص داده شــده اســت. همچنیــن زمینــی بــه 
مســاحت 4300 متــر مربــع بــه پارکینــگ اختصــاص داده شــده اســت کــه مــی توانــد پاســخگوی حــدود 140 پارکینــگ در یــک 

طبقــه باشــد کــه بــرای پارکینــگ قســمت بازارچــه ســنتی و بخــش فرهنگــی کفایــت خواهــد کــرد.

ROYAL SADAF

BAZZAR...
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مجموعه تفریحی ورزشی رویال صدف

هماهنگونــه کــه گفتــه شــد شــکل خــاص زمیــن در محــدوده پهنــه 2 و وجــود عــوارض طبیعــی ماننــد مســیل، تپــه، ترانشــه 
و جنــس خــاص زمیــن در ایــن محــدوده، قلــوه  ســنگ هــای بســیار بــزرگ ایــن پهنــه را از ســایر پهنــه هــا متمایــز مــی کنــد. 

چنــد عامــل باعــث مــی شــود از ایــن پهنــه بــه تفریحــی فراغتــی نــام ببریــم:
1- امتداد شرق و غرب این پهنه به عملکرد سبز گردشگری اختصاص یافته است.

2- دخــل و تصــرف بیــش از حــد در زمیــن در ایــن پهنــه بــا توجــه بــه قیمــت زمیــن در منطقــه و در اختیــار داشــتن مســاحت 
زیــاد بــرای ســاخت و ســاز در پــروژه رویــال صــدف مقــرون بــه صرفــه نخواهــد بــود.

3- تقریبا هیچ گونه فعالیت تفریحی در منطقه آزاد چابهار استقرار نیافته است.
4- از شکل طبیعی زمین می توان برای نشانه سازی در پروژه استفاده کرد.

5- فعالیــت تفریحــی مــی توانــد باعــث جــذب جمعیــت زیــاد در پــروژه و در نتیجــه رونــق هتــل هــا، اقامتــی هــا و تجــاری 
هــا شــود.

ــوده و  ــاال ب ــت ب ــردی دارای اهمی ــوع عملک ــوان شــهر توریســتی تن ــه عن ــال صــدف ب ــروژه روی ــف پ ــه تعری ــه ب ــا توج 6- ب
ــه هــای توریســتی اســت. ــرای مجموع ــم ب ــت هــای مه ــت تفریحــی جــزو فعالی فعالی

بنابرایــن ایــن پهنــه بــه دو محــدوده اصلــی تقســیم شــد. محــدوده فراغتــی بــا مســاحت 15100 متــر مربــع کــه بــه تفریحاتــی 
نظیــر کارتینــگ، پینــت بــال و فعالیتهایــی از ایــن دســت اختصــاص خواهــد یافــت و محــدوده ســبز گردشــگری بــه مســاحت 
ــبز  ــای س ــوردی و فض ــارک دریان ــه پ ــایت ب ــوب س ــمال و جن ــخت از ش ــی س ــل دسترس ــه دلی ــه ب ــع ک ــر مرب 14800 مت

اختصــاص داده شــده اســت. 

محــدوده فراغتــی بــه وســیله جــاده شــمالی جنوبــی بــه دو زون شــرقی و غربــی تقســیم مــی شــود. زون غربــی مربــوط بــه 
تفریحــات کوچــک مقیــاس اســت کــه نیــاز بــه ســاختمان دارد. مســاحت ایــن عرصــه 5300 متــر مربــع داشــته و ســطح اشــغال 
50 درصــد در یــک طبقــه دارد. زون شــرقی در عرصــه ای بــه مســاحت 8200 متــر مربــع و 10 درصــد ســطح اشــغال بــرای 
ایــن عرصــه در نظــر گرفتــه شــده اســت.. و از لحــاظ ابعــاد مقیــاس ریــز تــری دارد. زون شــرقی مربــوط بــه عملکردهــا و 
ســازه هــا و تاسیســات بزرگتــر اســت کــه نیــاز بــه ســاختمان نــدارد. مســیر شــمالی جنوبــی نیــز از میــان ایــن عرصــه مــی 

گــذرد و 1500 متــر مســاحت را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد.

محــدوده ســبز گردشــگری بــه دو حــوزه اصلــی تقســیم شــده اســت. یــک قســمت بــر روی تپــه طبیعــی موجــود در زمیــن 
در منتهــا الیــه جنوبــی پهنــه کــه بــه پــارک دریــا نــوردی اختصــاص داده شــده اســت و مســاحتی در حــدود 4700 متــر دارد. 
یــک ســاختمان بــه مســاحت 500 متــر از ایــن پــارک پشــتیبانی مــی کنــد کــه عملکــردی شــبیه بــه مــوزه دریانــوردی و فعالیت 

هــای مکمــل پــارک دارد.
قســمت شــمالی ایــن پــارک بــه دلیــل عــدم دسترســی مناســب از جــاده هــای شــرقی غربــی و شــمالی جنوبــی بــه فضــای 
ســبز ارزان بــا اســتفاده از ســنگ هــای طبیعــی موجــود و ســبزینگی محلــی  بــا ماهیــت گردشــی جهــت پیــاده روی، دوچرخــه 

ســواری و اســکوتر و ... اختصــاص داده شــده اســت.

ROYAL SADAF

LEISURE ZONE...
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ROYAL SADAF

BOX HOTELS...

مجموعه هتل های جعبه ای رویال صدف

شــکل و شــیب خــاص زمیــن در محــدوده ترانشــه امــکان ســاخت و ســاز ســنگین در ایــن محــدوده را کاســته و یــا هزینــه 
عملیــات در آن را بــه شــدت افزایــش مــی دهــد. همچنیــن تبدیــل کــردن ایــن محــدوده بــه فضــای ســبز بــدون در نظــر 
ــه دلیــل عــدم اســتقرار فعالیــت  ــد بلکــه ب ــروژه کســب نمای ــرای پ ــد موفقیتــی ب ــه تنهــا نمــی توان ــع درامــد ن گرفتــن منب
هــای تعریــف شــده در آن و در نتیجــه عــدم پشــتیبانی و نگهــداری از آن مــی توانــد بــه نقطــه ضعــف پــروژه تبدیــل شــود. 
ــا و قــرار گیــری در همجــواری زون فراغتــی  ــا توجــه بــه منظــر مناســب بــه دری بنابرایــن درایــن محــدوده تــاش شــد ب
و همچنیــن شــکل خــاص طبیعــی زمیــن از ســازه هــای پیــش ســاخته بــه عنــوان فضــای اقامتــی در ایــن محــدوده اســتفاده 

شــود. 
همچنیــن بــه واســطه ماهیــت بندرگاهــی شــهر چابهــار و قیمــت مناســب کانتینــر در ایــن منطقــه اســتفاده از ســازه هــای 

کانتینــر کامــا معنــا دار و بــه لحــاظ اقتصــادی توجیــه پذیــر اســت.
بــه ایــن ترتیــب قســمت غربــی ترانشــه در مجــاورت بــا مســیر شــمالی جنوبــی بــه مســاحت 6800 متــر بــه ایــن فعالیــت 
اختصــاص داده شــد. در ایــن محــدوده بــا قــرار گیــری تعــداد 110 کانتینــر 20 فوتــی یــا 55 کانتینــر 40 فوتــی مــی تــوان بــه 
ســطح اشــغالی در حــدود 1600 متــر مربــع  )25درصــد( رســید. در ایــن محــدوده مــی تــوان تعــداد 40 باکــس اقامتــی بــه 
مســاحت متوســط 40 متــر مربعــی یــا 55 باکــس اقامتــی بــه مســاحت حــدود 28 متــر مربــع دســت یافــت. بــه ایــن ترتیــب 
ــد  ــب درآم ــداری و از آن کس ــا نگه ــل ه ــس هت ــه باک ــیله مجموع ــه وس ــدوده ب ــن مح ــده در ای ــی ش ــبز طراح ــای س فض

خواهــد شــد. همچنیــن امــکان فــاز بنــدی پــروژه در ایــن سیســتم یکــی از امتیــازات آن محســوب مــی شــود.
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VILLAS...
مجموعه ویالهای توریستی رویال صدف

یــن بخــش در بخــش جنوبــی تــراس بهشــت در لبــه ترانشــه قــرار گرفتــه اســت. در ایــن بخــش بــه دلیــل شــرایط خــاص 
توپوگرافــی زمیــن، ویاهــا بــه همــراه فضــای ســبز در اختیــار بــدون حــق دیــوار کشــی تحویــل کاربــر داده خواهــد شــد. ایــن 
ویاهــا بــه صــورت دو و ســه طبقــه در نظــر گرفتــه شــده انــد کــه تمامــی دو و ســه طبقــه از ســطح گــذر شــرقی غربــی 

پاییــن تــر مــی باشــد. بــه عبــارت دیگــر ورودی ســواره و پیــاده شــمالی ایــن ویاهــا از روی بــام خواهــد بــود.
ــار، در شــمال و جنــوب ویاهــا اســت. در فضــای ســبز شــمالی فضــای ســبز   ایــن مجموعــه دارای دو فضــای ســبز در اختی
طراحــی شــده، گیــت ورودی، مســیر حرکــت خــودرو هــا و ورودی ویاهــا در نظــر گرفتــه شــده اســت. فضــای ســبز جنوبــی 
شــامل درختــان کــم آب و فضــای ســبز بــا هزینــه نگهــداری پاییــن و همچنیــن فضــای بــاز اختصاصــی ویاهــا قــرار گرفتــه 
اســت. ایــن ویاهــا بــدون هیــچ واســط بــه فضــای ســبز بخــش فراغتــی مجموعــه و همچنیــن اقیانــوس دیــد مســتقیم دارنــد.
الزم بــه ذکــر اســت چیدمــان ایــن ویاهــا بــر اســاس کــد ارتفاعــی ترانشــه زیریــن بــه گونــه در نظــر گرفتــه شــده کــه 
کمتریــن میــزان خاکبــرداری انجــام شــود. همچنیــن فراینــد تثبیــت زمیــن در ایــن محــدوده نیــاز بــه مطالعــات ژئوتکنیــک و 

طراحــی خــاص دارد.
ایــن مجموعــه دارای 20 ویــا بــه مســاحت متوســط 500 متــر مربــع در 2.5 طبقــه اســت. ســطح اشــغال متوســط هــر قطعــه 

200 متــر اســت کــه در ویاهــای دو طبقــه 400 و در ویاهــای ســه طبقــه 600 متــر زیربنــا حاصــل خواهــد شــد.
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گروه معماری حجم سبز

طبقه همکف تجاری رویال صدف طبقه همکف تجاری رویال صدف
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ROYAL SADAF
RESIDENTIAL COMPLEX...

مجموعه مسکونی آپارتمانی رویال صدف

ایــن بخــش در ســمت شــمال تــراس بهشــت جانمایــی شــده اســت. طبقــه همکــف بــه پارکینــگ و خدمــات اختصاصــی مجموعه 
آپارتمــان ماننــد اســتخر و جیــم و ســالن اجتماعــات اختصــاص داده شــده اســت. طبقــات نیــز بــه صــورت آپارتمــان هــای 
حیــاط دار و آپارتمــان هــای تــراس دار در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بــه صــورت چهــار طبقــه بــر روی پارکینــگ در نظــر 

گرفتــه شــده اســت.

 در مجمــوع 120 واحــد آپارتمانــی بــا مســاحت متوســط 150 متــر و حیــاط 20 متــری بــه دســت خواهــد داد. ایــن مجموعــه 
ــر  ــا و 220 مت ــر بن ــع زی ــر مرب ــر ســطح اشــغال و 2400 مت ــود. هــر بلــوک 600 مت شــامل 14 بلــوک 9 واحــدی خواهــد ب
حیــاط ســازی دارد. از ایــن مســاحت 600 متــر طبقــه همکــف بــه پارکینــگ )300 متــر( انبــار)100 متــر( البــی )100 متــر( و 
خدمــات عمومــی )100 متــر( اختصــاص میابــد.  در طبقــات نیــز 280 متــر مربــع بــه دســتگاه پلــه و اسانســور و البــی طبقــات 
اختصــاص خواهــد یافــت.  دسترســی ســواره بــه آپارتمــان هــا از طریــق رینــگ پیرامونــی و دسترســی پیــاده بــه فضــای ســبز 

اختصاصــی از ســمت جنــوب تعبیــه خواهــد شــد.

 مسیر پیاده اختصاصی: 
عــاوه بــر خدمــات اختصاصــی ســر پوشــیده یــک فضــای ســبز اختصاصــی کشــیده در بخــش جنوبــی ایــن آپارتمــان هــا قــرار 
گرفتــه اســت. دسترســی بــه ایــن فضــای ســبز منحصــر بــه آپارتمــان هــا و ویاهــای مجموعــه اســت و دسترســی عمــوم بــه 

ایــن فضــا وجــود نــدارد. ایــن فضــا باعــث ایجــاد ارزش افــزوده بــه آپارتمــان هــا و ویاهــا خواهــد شــد.
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تیپ 2 واحد های آپارتمانی  تیپ 1 واحد های آپارتمانی 
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تیپ 4 واحد های آپارتمانی تیپ 3 واحد های آپارتمانی 
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ROYAL SADAF
RESIDENTIAL COMPLEX...

مجموعه مسکونی ویالیی رویال صدف 

ایــن بخــش شــامل چهــار بلــوک مســکونی ویایــی اســت. ســطح اشــغال در هــر واحــد 60 درصــد و تراکــم 100 درصــد اســت. 
ایــن جانمایــی بــه طــوری اســت کــه هــر واحــد نمــی توانــد تمــام عــرض زمیــن را بــه صــورت دو طبقــه ســاخت نمایــد. بــه 

ایــن ترتیــب مســیر دیــد و حرکــت نســیم اقیانوســی بــه ســمت آپارتمــان هــا بــاز خواهــد مانــد. 
 

ایــن مجموعــه  شــامل 34 قطعــه ویایــی بــا مســاحت متوســط 400 متــر مربــع اســت. دسترســی ســواره تمــام قطعــات از 
رینــگ داخلــی پیرامونــی در نظــر گرفتــه شــده و کل ایــن مجموعــه بــه همــراه آپارتمــان هــا کامــا محصــور و دارای گیــت 
ورودی اســت. اســتفاده از فضــای ســبز مرکــزی بــرای تمــام  قطعــات ویایــی امــکان پذیــر اســت و ایــن جانمایــی بــه نحــوی 

انجــام شــده اســت کــه تمامــی واحــد هــا دارای ارزش یکنواختــی باشــند.  
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پالن نمونه طبقه اول همکف مسکونی ویالیی پالن نمونه طبقه همکف مسکونی ویالیی
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ROYAL SADAF HOTEL مجموعه مسکونی ویالیی رویال صدف

این بخش از یک سو در امتداد گذر اصلی مواصلی پیکره یکم منطقه آزاد )بخش تجاری( به پیکره سوم منطقه آزاد )بخش 
مسکونی جدید( و از سوی دیگر در انتهای مسیر پیاده اصلی داخلی سایت توریستی رویال صدف قرار گرفته است و از این 

جهت به نظر می رسد بهینه ترین ترکیب فعالیت در این نقطه است. به عبارت دیگر در طبقه همکف که دید به دریا وجود 
ندارد مجموعه تجاری واقع شده است که با گذر شمالی درگیر خواهد بود و در طبقات که دید به دریا به دست می آید 

هتل آپارتمان واقع شده است. این هتل آپارتمان از طریق مسیر پیاده شمالی جنوبی به خدمات تفریحی تجاری جنوب سایت 
متصل می شود.

بخش تجاری :
 برای این بخش مساحتی در حدود 2400 متر در نظر گرفته شده است که در به طور مفید 13 مغازه با مساحت حدود 160 

متر قابل استحصال است. 

 بخش هتل:
این بخش در قسمت فوقانی تجاری قرار گرفته است که سطحی اشغالی برابر 600 متر در ارتفاع 15 طبقه را به خود 

اختصاص خواهد داد. بنابراین زیر بنای ناخالص هتل برابر 9000 متر خواهد بود. دسترسی این هتل از بخش جنوبی خواهد 
بود و تعداد 60 مجموعه دو خوابه به دست خواهد. 
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پالن شماتیک هتل رویال صدف


