Welcome to the world of Eagle Hills, where our vision for a modern and sophisticated life is
intertwined with the highest levels of luxurious lifestyles, to cultivate homes people aspire for.
As an embodiment of our vision and mission to develop sustainable communities that promote
the growth of the local economy, each of our homes is integrated with smart innovations and
is serviced through the best facilities and amenities, ensuring an ideal and holistic approach to
living for others to follow.
Today we are proud to be present in Jordan as the largest real estate developer in the Kingdom,
developing projects across Amman and Aqaba. At Eagle Hills Jordan, we are committed
to completing all our developments using the highest of standards that adhere to the same
professional approach we use across all our projects in Asia, Europe and Africa.

Mohammad Al Abbar

Letter From The Chairman
كلمة رئيس جملس اإلدارة

 حيــث الرؤيــة اجلديــدة حليــاة عصريــة ومتطــورة جتمــع أعلــى معايــر،مرحبــً بكــم يف عــامل إيجــل هيلــز
ـي باالبتــكارات الذكيــة
ْ  كل مشــروع نقدمــه ملـ.الرفاهيــة التــي يتطلــع إليهــا اإلنســان يف مســكنه املثــايل
 تعــزز، والتــي جتســد رؤيتنــا ورســالتنا الراميــة إىل تطويــر جمتمعــات مســتدامة،واخلدمــات عاليــة اجلــودة
. وتكــون منوذجــً مثاليــً يحتــذى بــه علــى الــدوام،منــو االقتصــاد احمللــي
 لنضــع حجــر األســاس، نفخــر بوجودنــا يف األردن كمطــور عاملــي يتمتــع مبكانــة مرموقــة،واليــوم
 مــع حرصنــا،عمــان وحتــى العقبــة
ّ  بــدءًا مــن،لقاعــدة أعمــال صلبــة يف العديــد مــن املــدن األردنيــة
الشــديد علــى اإللتــزام بنهجنــا يف مشــاريعنا متعــددة االســتخدامات واملنتشــرة يف ثــاث قــا ّرات وهــي آســيا
.وأوروبــا وإفريقيــا

حممد العبار

Today at Eagle Hills Jordan; the largest real estate developer in the Kingdom, we are soaring to
new heights as we fulfil our vision of delivering developments that are blossoming and flourishing
with life, reflecting our ongoing commitment to the Kingdom and its people.
From the start, our pledge was to deliver iconic world-class projects and to build residential
communities that offer modern lifestyle experiences with the highest industry standards.
This is a true testament to our expertise and leading position in many cities across the region
and the world.
On behalf of our entire team at Eagle Hills Jordan, we thank you for your trust and confidence
in us and we promise to keep steadfast on our vision.

Abdallah Al Fraihat

Letter From The Executive Director

نرتقــي اليــوم يف شــركة إيجــل هيلــز األردن؛ أكــر مطــور عقــاري يف اململكــة ،إىل آفــاق جديــدة حتقــق
رؤيتنــا املتمثلــة يف تطويــر مشــاريع حيويــة تزدهــر باحليــاة ،وتعكــس بــكل وضــوح إلتزامنــا املســتمر
جتــاه اململكــة وشــعبها.
ـات عامليــة حديثــة ،خللــق مفهــوم اجملتمعات
فمنــذ البدايــة ،التزمنــا بتطويــر مشــاريع مميــزة مبواصفـ ٍ
الســكنية التــي تتميــز بأســلوب حيــاة عصــري خمتلــف يقــوم علــى أســاس رفاهيــة القاطــن ،مبــا يوفــر
ـتوى عــايل اجلــودة ضمــن نظــام حيــاة حديــث ،حيــث أننــا الرائــدون يف هــذا اجملــال يف عــدة مــدن ودول
مسـ ً
إقليميــة وعامليــة.
نيابــة عــن فريقنــا يف شــركة إيجــل هيلــز األردن ،نشــكركم علــى ثقتكــم بنــا ونعدكــم بــأن نبقــى راســخني
علــى رؤيتنــا.

عبدال ّله الفريحات

كلمة املدير التنفيذي

Eagle Hills is an Abu Dhabi-based private real estate investment and development company,
focused on creating new city hubs and flagship destinations in emerging markets. These master
planned projects draw on the latest technologies to build integrated lifestyle communities that not
only energize and diversify the local economy but also create jobs.
As a provider of premium lifestyles, we design and implement mixed-use projects including
residential and commercial properties, hospitality venues, shopping malls, retail and healthcare
facilities. Eagle Hill is currently developing mixed-use projects in the UAE, Bahrain, Oman,
Jordan, Morocco, Serbia and Ethiopia.
Eagle Hills Jordan is involved in the management and development of four key projects:
• The St. Regis Amman and The Residences at The St. Regis Amman
• W Amman and The Skyline Residences
• Saraya Aqaba
• Marsa Zayed - Aqaba
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واجهات بحرية

ُمدن تشهد تطورًا حداثيًا

دول

إيجــل هيلــز شــركة اســتثمار وتطويــر عقــاري خاصــة ومقرهــا الرئيســي أبــو ظبــي ،تســعى إىل تطويــر
وإحيــاء عــدد مــن ا ُ
تشــهد بنيتهــا االقتصاديــة والعمرانيــة واحلضاريــة تطــورًا متســارعًا
ملــدن التــي
ُ
لتواكــب املتغ ّيــرات العامليــة.
مطــورًا عامليــً جملتمعــات تتمتــع بأمنــاط حيــاة مم ّيــزة ،ووجهــات متفــردة يف البلــدان
وباعتبارهــا
ّ
الناشــئة ،تســعى إيجــل هيلــز إىل حتقيــق نهجهــا الرامــي إىل دمــج اإلبتــكارات الذكيــة مع منتجــات وخدمات
ـو االقتصــاد احمللــي وتخلــق فــرص عمــل متنوعــة.
عاليــة اجلــودة؛ خللــق جمتمعــات مســتدامة تعـ ّزز منـ ّ
متعــددة االســتخدام علــى امتــداد ثــاث قــارات هــي:
واليــوم ،تفخــر إيجــل هيلــز بتطويرهــا ملشــاريع
ّ
ـوق وأماكــن
آســيا وأوروبــا وأفريقيــا ،جتتمــع فيهــا العقــارات الســكنية والتجاريــة وأضخــم مراكــز التسـ ّ
الضيافــة ومرافــق الرعايــة الصحيــة والبيــع بالتجزئــة جنبــً إىل جنــب .فلديهــا اليــوم مشــاريع يف :اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،والبحريــن ،وعُمــان ،واألردن ،واملغــرب ،وصربيــا ،وإثيوبيــا .باإلضافــة اىل ذلــك تعمــل
الشــركة حاليــً علــى تطويــر وإدارة أربعــة مشــاريع ضخمــة يف األردن هــي:
عمان
• فندق و ذا رزيدنسز سانت ريجيس ّ
عمان وشقق ذا سكاي الين
• فندق دبليو ّ
• سرايا العقبة
• مرسى زايد  -العقبة
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Jordan, one of the most touristic destinations in the region, a land of wonders and a wanderer’s
treasure, has always fascinated people from all over the world and has given neighboring countries
the ever-evolving getaway they need. A relatively young nation, the Hashemite Kingdom of
Jordan is home to many ancient, religious and historical sites of various civilizations that left

Jordan
األردن

magnificent traces of their existence throughout the country.

، ملــا يحتويــه مــن كنــوز أثريــة وطبيعيــة فريــدة،يعتــر األردن أحــد أهــم الوجهــات الســياحية يف املنطقــة
 ويكــون، "يداعــب" ذاكــرة الزمــن ليســرجع مــا مــر علــى ثــراه مــن حضــارات،ومقدســات دينيــة متنوعــة
. حتــت غــاف حضــاري متقــدم،مقصــدًا للباحثــن عــن األصالــة والعراقــة

The beating heart and capital of the Hashemite Kingdom of Jordan, Amman is a city that is
witnessing rapid growth. An authentic city that intertwines originality, hospitality, and
innovation, it is a perfect city that blends living and working whilst inspiring people to embrace
their aspirations.
Amman enjoys favourable climate conditions in addition to cultural, social and security factors
that make it the ideal tourism destination not just in the region but on an international level.
Today a new dawn shines on Amman with the debut of its new downtown, Al-Abdali. A vision
that has blossomed into reality and is flourishing with endless life. Al-Abdali entails residential,
tourism, retail, medical and entertainment districts that cater to any modern lifestyle.

ـوًا متســارعًا يدمــج
عمــان ،عاصمــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية وقلبهــا النابــض ،مدينــة تشــهد منـ ّ
ّ
وجــد ًة بيئــة متناغمــة متنــح الراغبــن يف العمــل أو
األصالــة باالبتــكار ،وأصــول الضيافــة بفنــون احلداثــةُ ،م ِ
الســكن أو الرتفيــه ،املــكان املثــا ّ
يل الــذي يرتقــي إىل طموحاتهــم ويحقــق آمالهــم.
عمــان أفضــل املــدن يف الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وتصنــف ضمــن أفضــل الوجهــات
وتعــد ّ
ـزوار العــرب واألجانــب علــى حــد ســواء ،مــن ناحيــة االعتــدال املناخــي والعوامــل االجتماعيــة
الســياحية للـ ّ
حــد
ممــا يجعلهــا وجهــة مثاليــة للســياحة اإلقليميــة والعامليــة علــى
ّ
والثقافيــة بتنوعهــا الفريــد ّ
ســواء.
عمــان وســطها اجلديــد ،العبــديل أحــد أهــم املواقــع احليويّــة الــذي يجمــع أســواق
واليــوم،
ُ
حتتضــن ّ
املــال واألعمــال جنبــً إىل جنــب مــع كربيــات الشــركات والفنــادق والعالمــات التجاريــة العامليــة ،ليجــد
واحــد مبتغــاه.
مــكان
اإلنســان العصــري يف
ٍ
ٍ

Amman
عمان
ّ

More than a century in the making, St. Regis defines extraordinary in every way. Transporting
you to a world that is rare, refined and tailored to your discerning taste. The Residences at The St.
Regis Amman are truly unique homes, where opulent experiences last a lifetime.
St. Regis invites the connoisseurs of Amman to the most exceptional experiences. The Residences
at The St. Regis Amman present the privileges of extraordinary living.
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38,596 M2

Private Residence
سكن خاص

Residential Towers
أبراج سكنية

Built Up Area
املساحة املبنية

تقــدم العالمــة التجاريــة ســانت ريجيــس مــن خــال توظيــف خربتهــا التــي تزيــد علــى قــرن مــن الزمــان
الضيافــة واخلدمــات علــى شــكل جتربــة اســتثنائية تشــمل أدق التفاصيــل واالحتياجــات واألذواق
وتقدمهــا بأســلوب حيــاة متكامــل مفعــم بالفخامــة والتفــ ّرد.
ـدم الشــقق يف ســانت ريجيــس املكانــة احلقيقيــة ألصحــاب الــذوق الرفيــع وترتجــم القيمة
وبالقيــاس ،تقـ ّ
املثاليــة إىل خدمــات ترقــى ألن تناســب النخبــة املرموقــة مــن اجملتمــع.

The St. Regis Amman and The Residences at The St. Regis Amman are situated in the heart of the
city offering a haven of captivating experiences. Enriched with the finest restaurants, bars, cafés,
shops and exclusive boutiques located on the Podium Level. As the city's most exclusive address,
the St. Regis Amman also offers you the opportunity to attend to your social and business affairs
in customized event spaces.
With meticulous attention to detail, every element is hand-selected with impeccable taste. From
the texture of the floors to the light rays of the chandeliers, each item seamlessly blends in to
curate the most exquisite décor that combines lavish comforts.

يقــع فنــدق و ذا ريزدنســز ســانت ريجيــس يف قلــب العاصمــة األردنيــة عمــان ،ليســتفيد مــن املوقــع

The Signature Address
املوقع املثايل

املثــايل القريــب مــن الوســط التجــاري للمدينــة .يقــدم فنــدق ســانت ريجيــس منــط حيــاة جديــد يفــوق
التوقعــات مــن خــال أرقــى املطاعــم واملقاهــي واملناطــق اخملصصــة لالحتفــاالت ،فبزيــارة واحــدة
ســتتمكن مــن ملــس الفــرق وعيــش جتربــة إســتثنائية.
بتصاميمــه الفريــدة التــي جتمــع بــن شــمولية وســائل الراحــة مــع االهتمــام بــأدق التفاصيــل ســتجد
أن تصميــم األرضيــات مكمــل ل ّلوحــة الفنيــة املتكاملــة التــي ترســمها اإلنــارة املذهلــة القادمــة مــن
الرثيــات.
وينســجم كل عنصــر مــن التصميمــات والديكــور بسالســة ال متناهيــة مــع العناصــر األخــرى ليغمــرك
مبتعــة املــكان .وميتــزج رقــي الديكــور مــع وســائل الراحــة الفخمــة املتوفــرة.

Render

The Residences at The St. Regis Amman have been carefully conceived to form a lasting impression.
Each space hosts a harmony of inspiring sights and indescribable elegance that provides both a
refined atmosphere and a relaxing environment.
Meticulously designed décor accents the opulence of The Residences at The St. Regis Amman,
each detail draws the eye and invites the spirit to bask in a luxury lifestyle.
Each home at The Residences at The St. Regis Amman blends classic style with contemporary

A Life Of Grace And Grandeur
حياة ُمرفّ هة

design and state-of-the-art convenience, fulfilling every need and satisfying every desire.

 فــكل مســاحة داخليــة فيهــا،عمــان تصاميــم فريــدة مــن نوعهــا
ّ - متتلــك ذا رزيدنســز ســانت ريجيــس
.تعكــس تناغمــً أنيقــً يف أجــواء ُملهمــة ومريحــة ليــس لهــا مثيــل
،مصممــة بحرفيــة عاليــة وتفاصيــل تخطــف األنظــار
عمــان
ّ
ّ - ديكــورات ذا رزيدنســز ســانت ريجيــس
.تدعــوك لالســتمتاع بأســلوب حيــاة فاخــر
 مبــا يتــاءم،فــكل شــقة متــزج بــن النمــط الكالســيكي والتصميــم املعاصــر ووســائل الراحــة احلداثيــة
.مــع كافــة األذواق ويلبــي جميــع الرغبــات
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Residences Tower B
برج رزيدنسز ب

Hotel
الفندق

Residences Tower A
برج رزيدنسز أ

Residences Tower A

1

برج رزيدنسز أ

Residences Tower B

2

برج رزيدنسز ب

Project Components
مكونات املشروع

4

Retail District
حمالت جتارية

Render

Hotel

3

الفندق

Retail District

4

حمالت جتارية

Preeminent two 17-storey towers featuring elegant apartments to ensure a quintessential
living experience.
The Residences are comprised of two, three and four bedroom luxury homes featuring:
• Pre-installed kitchen cabinets and appliances
• Separate kitchen entrance in the majority of residences
• Dedicated parking spaces on two levels
• Dedicated storage space
• Garbage chute on each floor

Elegant Apartments
شقق راقية

M2

M2

M2

2 Bedroom Apartments
شقق بغرفتني

3 Bedroom Apartments
شقق بثالث غرف

4 Bedroom Apartments
شقق بأربع غرف

240-260 M2

355-390 M2

405-525 M2

 طابقــً ليضــم شــققًا ســكنية فاخــرة تخلــق منــط حيــاة17 برجــان مميــزان يتكــون كل منهمــا مــن
.ليــس لــه نظــر
: تتكون ذا رزيدنسز سانت ريجيس من غرفتني وثالث وأربع غرف نوم فاخرة وتتميز بـ
خزائن مطبخ وأجهزة مثبتة مسبقًا
مدخل مطبخ منفصل يف غالبية الشقق
أماكن خمصصة لوقوف السيارات على مستويني
مساحة خمصصة للتخزين
مكان خمصص لتجميع القمامة يف كل طابق

Limited Number Of Residential Units Available
متبقــي عــدد حمــدود مــن الوحــدات الســكنية

Render

+962 6 5 777 007 - eaglehillsjordan.com

•
•
•
•
•

Tailored to your refined demands, our selection of bespoke services addresses your everyday
needs.

Basic Services
اخلدمات الرئيسة

• Resident dedicated services manager
• 24-Hour receptionist
• Concierge services
• Valet parking
• Legendary butler services
• 24-Hour manned security
• Access to most of the hotel facilities
• Direct telephone service to the hotel via the residences’ reception
• Cleaning, maintenance and repair of residential common areas
• Advanced cabling system for telephone and internet lines
• Premier health and safety management
• Stand-by power generator
• Waste management
• Façade cleaning
• Pest control

:عرب جمموعة من اخلدمات املصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك اليومية ستجد
• مدير خدمات خاص إلدارة العالقات اليومية مع السكان
 ساعة24 • موظف استقبال متواجد على مدار
• خدمة االستقبال واإلرشاد
• خدمة اصطفاف السيارات
• خدمة البتلر األسطورية
 ساعة24 • خدمات أمن وحماية على مدار
• امكانية الدخول اىل معظم مرافق الفندق
• خدمة هاتفية مباشرة إىل الفندق عرب مكتب االستقبال يف الشقق
• خدمة تنظيف وصيانة وإصالح املناطق املشرتكة جلميع السكان
• خدمة تنظيف الواجهات
• خدمة نظام الكابالت املتقدم خلطوط الهاتف واإلنرتنت
• مولد طاقة إحتياطي
• مسؤول إدارة الصحة والسالمة العامة
• خدمة مكافحة اآلفات
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To fulfil your distinct requests, feel free to choose among our select à la carte services.

À La Carte Services
خدمات ضيافة خاصة

• In-residence housekeeping and maid service
• Laundry, dry cleaning, pressing and seamstress services
• 24-Hour in-residence maintenance
• 24-Hour in-residence dining
• In-residence catering
• In-residence personal chef
• Additional personalized butler services
• Business center
• Discrete personal assistant and secretarial services
• World-class spa services including massage, manicure, etc.
• Personal fitness trainers
• Exquisite in-residence botanical services
• Private garden landscaping
• Courier services
• Transportation services
• Pre-arrival provisioning, grocery shopping and delivery

:لتلبية طلباتك املميزة ميكنك اختيار إحدى اخلدمات التالية
• خدمة التدبري املنزيل أو خادمة مقيمة
• خدمات الغسيل والتنظيف والكي واخلياطة
 ساعة للسكن24 • صيانة
 ساعة24 • خدمة تقدمي الطعام على مدار
• خدمة الطعام داخل السكن
• خدمة الطاهي الشخصي داخل السكن
• خدمة البتلر الشخصية
• مركز أعمال
• مساعد شخصي وخدمات السكرتاريا
• خدمات املنتجع الصحي على مستوى عاملي مبا يف ذلك املساج واملانيكري وما إىل ذلك
• خدمة املدرب الشخصي للياقة البدنية
• خدمة رائعة للعناية بالنباتات يف السكن
• مناظر طبيعية يف احلديقة اخلاصة
• خدمات التوصيل
• خدمات النقل
• خدمة مراجعة معلومات الزوار أو حمتويات األغراض املستلمة والتسوق من البقالة والتوصيل إىل السكن

18-08-2018

Living in The Residences at The St. Regis Amman is truly like no other. As a resident, you are part
of an inner circle of exquisite service, bespoke experiences and lavish entertainment. Where home
is rare and extraordinary. Where every day is a special occasion. Where life is a masterpiece. This
is the St. Regis signature lifestyle.
Each residence features full access to world-class facilities and amenities. These include indoor
and outdoor pools, a modern fitness centre, a dedicated lobby, an all-inclusive business centre,
a multifunctional executive lounge, a private theatre, a children’s indoor playroom and outdoor
playgrounds, in addition to vast event spaces. All to complement an extraordinary lifestyle at an
exclusive address.

إن احليــاة يف ذا رزيدنســز ســانت ريجيــس ال مثيــل لهــا .بصفتــك مقيمــً ،فقــد أصبحــت جــزءًا ال يتجــزأ مــن

St. Regis Facilities & Amenities
املرافق ووسائل الراحة يف سانت ريجيس

حلقــة متكاملــة مــن اخلدمــة املتميــزة واخلــرات الرثيــة والرتفيــه الفاخــرة ،التــي جتعــل مــكان ســكنك
نــادرا واســتثنائيًا ،حيــث كل يــوم مــن حياتــك هــو مناســبة خاصــة .إنّــه منــط احليــاة املثــايل الــذي يُعــاد
تعريفــه يف ســانت ريجيــس.
كمــا وتتميــز كل شــقة مبجموعــة مــن املرافــق ووســائل الراحــة عامليــة املســتوى لتوفــر جتــارب
ســكنية فاخــرة ألصحــاب الوحــدات الســكنية ،حيــث ميكــن للقاطن االســتمتاع مبســابح داخليــة وخارجية،
ومركــز حديــث للياقــة البدنيــة ،وردهــة اســتقبال خاصــة ،وصالــة تنفيذيــة متعــددة االســتخدام ،وقاعــة
ـددة االســتخدام ،وســينما خاصــة ،وغرفــة ألعــاب داخليــة وخارجيــة لألطفــال ،باإلضافــة
اجتماعــات متعـ ّ
اىل مســاحات كــرة وخمصصــة إلقامــة املناســبات.
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Multifunctional Executive Lounge
صالة تنفيذية متعددة االستخدامات
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Ultra Modern Private Theatre
سينما خاصة حديثة
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Meeting Room
غرفة اإلجتماعات
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Children’s Indoor Playroom
غرفة ألعاب داخلية لألطفال

18-08-2018

Modern Fitness Centre
مركز لياقة حديث

18-08-2018

Private Indoor Pool
مسبح داخلي خاص
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The St. Regis Amman is a haven of captivating experiences within a magnificent 17-storey tower.
With 174 luxurious guest rooms, 46 suites and 40 serviced hotel apartments available, guests
will enjoy breath-taking views, contemporary design and intuitive amenities.

M2

4

40

46

174

56,196 M2

Restaurants
مطاعم

Serviced Hotel Apartments
شقة خمدومة

Suites
جناح فندقي

Guest Rooms
غرف النزالء

Built Up Area
املساحة املبنية

The St. Regis Amman Hotel
عمان
فندق سانت ريجيس ّ

عمــان علــى  17طابقــً وميثــل مــاذًا لالســتمتاع بتجــارب آســرة ال تنســى.
ميتــد فنــدق ســانت ريجيــس ّ
ومــن خــال  174غرفــة فندقيــة و 46جنــاح فندقــي باإلضافــة إىل  40شــقة فندقيــة خمدومــة؛ يَعــد
ســانت ريجيــس زواره مبتعــة إقامــة ال تضاهــى ،بتصميمــات عصريــة ووســائل راحــة متكاملــة مضافــً
إليهــا مرافــق ذكيــة تزيــد مــن فخامــة اإلقامــة.

Render

The quintessence of exclusive shopping and dining is located on the Podium Level of The St.
Regis Amman and opens its doors to a world of luxury and extraordinary experiences.
• Over 3,937 m2 of net leasable
)area (including an outdoor terrace
• 3-Stories on the podium level
• Diverse luxury retail mix
• High profile retail visibility
• Convenient access and egress

• Private entrance
• Dedicated valet parking
• Dedicated parking area
• Direct access from the hotel
• Scenic water features

M2

4

25

3,937 M2

Restaurants
مطاعم

Retail Shops
حمالت جتارية

Leasable Area
منطقة التأجري

The District - Retail
ذا ديسرتيك  -حمالت جتارية

حيــث متعــة الرفاهيــة تنتظــرك لالســتمتاع بالتســوق واملطاعــم املتواجــدة بشــكل حصــري يف الطوابــق
عمــان الــذي يفتــح أبوابــه ألصحــاب الــذوق الرفيــع وحمبــي التجــارب
األوىل مــن فنــدق ســانت ريجيــس ّ
االســتثنائية.
• أكرث من  3,937مرت مربع من إجمايل املساحة
اخملصصة لإليجار (من ضمنها الشرفة
اخلارجية).
• ثالثة طوابق جتارية
• مزيج متنوع من حمالت التجزئة الفاخرة
عال حملالت البيع بالتجزئة
• مستوى ٍ

•
•
•
•
•
•

سهولة الدخول واخلروج
مدخل خاص
خدمة خمصصة الصطفاف السيارات
مساحة خمصصة لالصطفاف
دخول مباشر من الفندق
ديكورات مائية توحي بفخامة املكان
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Ballroom
قاعة مناسبات
M2

Render

2,400 M2

820

Ballroom Area

Capacity

مساحة قاعة املناسبات

سعة

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) is the world’s largest hotel company based in
Bethesda, Maryland, USA, with more than 5,700 properties in over 110 countries. Marriott
operates and franchises hotels and licenses vacation ownership resorts. The company’s 30
leading brands include: Bulgari Hotels and Resorts®, The Ritz-Carlton® and The Ritz-Carlton
Reserve®, St. Regis®, W®, EDITION®, JW Marriott®, The Luxury Collection®, Marriott
Hotels®, Westin®, Le Méridien®, Renaissance® Hotels, Sheraton®, Delta Hotels by MarriottSM,
Marriott Executive Apartments®, Marriott Vacation Club®, Autograph Collection® Hotels,
Tribute Portfolio™, Design Hotels™, Gaylord Hotels®, Courtyard®, Four Points® by Sheraton,
SpringHill Suites®, Fairfield Inn & Suites®, Residence Inn®, TownePlace Suites®, AC Hotels by
Marriott®, Aloft®, Element®, Moxy Hotels®, and Protea Hotels by Marriott®. The company also
operates awardwinning loyalty programs: Marriott Rewards®, which includes The Ritz-Carlton
Rewards®, and Starwood Preferred Guest®. For more information, please visit our website at
www.marriott.com, and for the latest company news, visit www. marriottnewscentre.com.

Combining classic sophistication with a modern sensibility, St. Regis is committed to delivering
exceptional experiences at over 30 luxury hotels and resorts in the best addresses around the
world. For more information on St. Regis Hotels & Resorts, please visit www.stregis.com. For the
privilege of residential ownership, please visit www.stregis.com/residences. And to learn how the
brand celebrates the art of play, visit www.stregis.com/familytraditions.

Tel: +962 6 5 777 007 | Email: info@eaglehillsjordan.com | www.eaglehillsjordan.com
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