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CEO’s Message
On behalf of Memaar Al Morshedy, I would like to welcome you to Bavaria Town, where innovative architecture speaks 

for itself.

Situated directly on the Maadi Ring Road, the compound offers proximate access to neighboring major sporting clubs. 
Our commercial area is proudly owned by Bavarian Auto Headquarters, located directly on the road. The accessibility of 

the town to the major road allows the consumers to be minutes away from major areas in Cairo. 
 

At Memaar Al Morshedy, we create communities that exceed the defined perspective of aspired mixed-used com-
pounds, while providing owners with astounding residential apartments at a suitable value. 

“We are passionate about design, we are committed to quality and we are confident in our future.”

R amy M orshedy 

كلمة الرئيس التنفيذى

مرشدى رامى 

بالنيابة عن معمار المرشدى، نرحب بكم فى باڤاريا تاون، حيث يتحدث المعمار الُمْبَتَكر عن نفسه .
نظرًا لموقع المشروع المطل مباشرة على الطريق الدائرى بالمعادى فى موقع متميز من النوادى الرياضية الرئيسية.

مما يتيح لعمالئنا أن يكونوا على ُبعد دقائق من المناطق الرئيسية بالقاهرة. كما أن منطقتنا التجارية ملك لكيان عظيم وهو 
“المجموعة الباڤارية للسيارات”.      

نحن فى “معمار المرشدى” نشيد مجتمعات تتجاوز الواقع لتقفز الى المستقبل و نمنح عمالئنا وحدات سكنية رائعة بأسعار 
مناسبة.

لدينا شغف بالتصميم والتزام بالجودة وثقة فى المستقبل

4 5



The Developer
Memaar Al Morshedy, is one of Egypt’s leading privately owned real estate developers. We aim to deliver unique real estate devel-
opments that cater to individual homeowners and businesses alike. Our main goal is to deliver real-estate solutions that provide 
convenience and luxury to our clients.

We have twelve projects in prime locations across the city. Each of these signature mixed-use developments has its personal unique 
style and design. We continually strive to re-envision Cairo’s streetscape and revitalize its urban neighborhoods and constantly set 
new benchmarks by raising the standards of quality, design and convenience.

الُمطّور
الرئيســى  هدفهــا  مصــر،  فــى  العقاريــة  التنميــة  مجــال  فــى  والمميــزة  الرائــدة  الخــاص  القطــاع  شــركات  احــدى  هــى  المرشــدى،  معمــار  إن 
ســواء. حــد  علــى  والمؤسســات  األعمــال  واصحــاب  األفــراد  مــن  الســكنية  الوحــدات  مالكــى  تخــدم  مميــزة  عقاريــة  تنميــة  تقديــم  هــو 

مشــروعًا  عشــر  اثنــا  لدينــا  لعمالئنــا.  الرفاهيــة  و  الراحــة  مــن  مزيــدًا  تمنــح  التــى  العقاريــة  الحلــول  بتقديمنــا  للعقــار  المطــورة  ثقافتنــا  تتأكــد 
القاهــرة  شــوارع  تطويــر  إلعــادة  دائمــا  نســعى  يجعلنــا  ممــا  ورؤيتــه  واســلوبه  بتصميمــه  منهــا  كل  يتســم  المدينــة  عبــر  مميــزة  بمناطــق 
مناســبة.    معماريــة  وتصميمــات  عالميــة  جــودة  بمعاييــر  المعمــارى  التاريخــى  وعبقهــا  أهميتهــا  مــع  يتناســب  بمــا  الحضاريــة  األحيــاء  وتنشــيط 
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Project Overview
Bavaria Town offers a contemporary design flair and a memorable visual impression. Comprised of 37 towers, each topped with its own swimming 
pool and open-air barbecue area, the owners can enjoy a tranquil day with the family.

With over 1,710 residential units available, ranging in size from 102 and up to 230 square meters, Bavaria Town has been designed to ensure comfort 
and easy living for its residents. Enriched with beautifully landscaped parks surrounding the towers, the complex also embraces 1,700 square meters 
of services, consisting of a medical center, 24-hour security, kindergarten as well as 20,000 square meters of retail space. The compound is spread 
over a land area of 64,295 square meters with greenery engulfing the complex. 

نبذة عن المشروع
مــن  فيــه  ســباحة  حمــام  منهــم  بــرج  كل  قمــة  فــى  برجــًا   37 مــن  مكــون  فالمشــروع  بصريــة،  ومتعــة  عصريــة  رؤيــة  ذو  بتصميمــا  تــاون  بڤاريــا  مشــروع  يتســم 
مــع  مختلــف  و  هــادئ  بيــوم  اإلســتمتاع  للمــالك  يمكــن  حيــث  الشــواء  لحفــالت  مفتــوح  تــراس  الــى  اضافــة  بذاتــه.  قائــم  كيــان  البــرج  يجعــل  مــا  الخصوصيــة 
230 متــر  102 الــى  األســرة. يحيــط بهــذه األبــراج مناظــر طبيعيــة مــن الخضــرة و المتنزهــات يســتمتع برؤيتهــا كل مالكــى الوحــدات التــى تتــراوح مســاحاتها بيــن 
و  طبــى  مركــز  وبهــا  مربــع  متــر   1,700 علــى مســاحة  خدمــات  منطقــة  بالمجمــع  يوجــد  و  لعمالئنــا.  المناســبة  المســاحة  اختيــار  فــى  يعطــى ســهولة  ممــا  مربــع 

التجاريــة.  للمحــالت  تخصيصهــا  تــم  مربــع  متــر   20,000 مســاحة  و  أطفــال  حضانــة 

64,295 متــر مربــع و ُروِعــي فيهــا كل معطيــات الجمــال و الراحــة و الرفاهيــة لتصبــح “باڤاريــا  تــاون” المــكان األمثــل للحيــاة. يقــوم المشــروع علــى مســاحة 
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Master Plan Mapالمخطط العام 

Location

Bavaria Town is located directly on Maadi Ring Road, being in close 
proximity to Carrefour City Center, the British School and the American 
University in Cairo. It is also located opposite to Kattameya Shooting 
Club as well as New Maadi Club. Bavaria Town residents will enjoy the 
accessibility to all the main roads of Cairo.

الخريطة

الموقع
تقــع باڤاريــا تــاون مباشــرة علــى طريــق المعــادى الدائــرى، وتقــع علــى مقربــة 
األمريكيــة  والجامعــة  البريطانيــة  والمدرســة  ســنتر،  ســيتى  كارفــور  مــن 
بالقطاميــة  الصيــد  لنــادى  المقابلــة  الجهــة  فــى  أيضــًا  تقــع  كمــا  بالقاهــرة، 
الوصــول  تــاون بســهولة  باڤاريــا  الجديــد. فيســتمتع ســكان  المعــادى  ونــادى 

الرئيســية. القاهــرة  طــرق  كافــة  إلــى 
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Services & Amenities
Bavaria Town has launched its final phase of the compound. Extravagance collaborates with comfort in the astounding designs of the towers, each 
serviced by its own security and amenities.

The compound offers luxurious designs amalgamated with the contentment of feeling at home at all times. By offering lavishing apartments, 
Bavaria Town is its own city, bounded by large green areas; playground spaces as well as the essential services that are needed daily. 

With swimming pools and BBQ open areas available on the top of each tower, the town intake the community lifestyle by providing a kindergarten, 
medical center, as well as retail spaces for shops, all at a proximate walking area for its residents. 

الخدمات والمرافق
أطلقــت باڤاريــا تــاون المرحلــة النهائيــة مــن مجمعهــا الســكنى، فــى قالــب مــن التــرف والراحــة التــى تمنحهــا التصميمــات الرائعــة لألبــراج، فــإن كل بــرج منهــا 

تتــم خدمتــه بواســطة أمــن ومرافــق مســتقلة خاصــة بــه.
 

الخضــراء  المســاحات  تحيطهــا  بذاتهــا،  قائمــة  مدينــة  فهــى  الدائــم  باإلطمئنــان  للشــعور  تدفعــك  الفاخــرة  وتصميماتهــا  وحداتهــا  ورفاهيــة  تــاون،  باڤاريــا 
يوميــًا.   المطلوبــة  األساســية  الخدمــات  عــن  فضــاًل  والمالعــب،  الشاســعة، 

ــاة المجتمعيــة  ــراج، فــإن المدينــة تأخــذ علــى عاتقهــا أيضــًا نمــط الحي ــرج مــن األب باإلضافــة إلــى حمامــات الســباحة و مناطــق حفــالت الشــواء الواقعــة أعلــى كل ب
مــن خــالل حضانــة األطفــال، والمركــز الطبــى إلــى جانــب المســاحات المخصصــة للمحــالت التجاريــة ، وكل ذلــك فــى نطــاق قريــب للغايــة مــن الســكان. 
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Security
With comfort of living being our core focus, 24-hour security is provided on the 
gates of Bavaria Town, as well as the available doormen securing each tower. 

األمن
تمتــع برفاهيــة العيــش ألنــك محــور تركيزنــا األساســى حيــث نوفــر لــك األمــن علــى مــدار 24 ســاعة 

علــى بوابــات باڤاريــا تــاون باإلضافــة إلــى وجــود أمــن لــكل بــرج ســكنى.

Kindergarten 
Incorporate yourself in your children’s life and watch them develop and learn 
by using the Kindergarten located inside Bavaria Town, which provides only 
the best standard of services. 

حضانة األطفال
َمُهــْم فــى حضانــة األطفــال الموجــودة داخــل  اندمــج فــى حيــاة أطفالــك وراقــب نموهــم وَتَعلُّ

باڤاريــا تــاون والتــى تقــدم لــك أفضــل مســتوى مــن الخدمــات.

Swimming Pool & Open BBQ Areas
With absolute privacy within your tower, take advantage of the swimming 
pool and BBQ area located on the rooftop of each building. Enjoy a day 
with the family or invite your friends over for a day full of entertainment.

حمامــات ســباحة ومناطــق حفــالت الشــواء المفتوحة
الســباحة  بحمــام  االســتمتاع  يمكنــك  حيــث  الســكنى  برجــك  داخــل  الُمطلقــة  بالخصوصيــة  تمتــع 
ومنطقــة حفــالت الشــواء الموجــودة علــى ســطح كل مبنــى. اســتمتع بيــوم مــع أســرتك أو قــم 

بدعــوة أصدقائــك لقضــاء يــوم رائــع مليــئ بالمتعــة والترفيــه.

Retail Spaces
Enjoy the nearby retail spaces all on the gates of the compound, offering luxu-
rious shops, cafes and state of the art restaurants. Combined with consolation, 
residents will be minutes away from all their needed facilities. 

األسواق التجارية
استمتع باألسواق التجارية المجاورة والتى تقع جميعها عند منطقة بوابات المجمع السكنى حيث 
تجد فيها المحال التجارية الفاخرة، والمقاهى والمطاعم المبنية على طراز فنى ســاحر. وحرصًا 
منــا علــى رضــاء الســكان فقــد جعلنــا كل المرافــق الالزمة على بعد دقائق من أماكنهم الســكنية.

Medical Center
Feel safe with the availability of a fully supplied and equipped medical center, that 
shall service the health needs of the residents 24-hours a day. 

المركز الطبى
ــذى ســيقدم  ــز الطبــى المــزود والمجهــز علــى الوجــه األكمــل ، وال ســوف تشــعر باألمــان بوجــود المرك

ــًا. ــة للســكان علــى مــدار 24 ســاعة يومي ــع الخدمــات الصحي جمي

Administrative Units
With an impressive location, Bavaria Town provides administrative units, that create 
a perfect environment for working and living with all amenities and facilities in the 
same place.

وحدات إدارية
يوفــر مشــروع بڤاريــا تــاون وحــدات إداريــة ذات بيئــة عمــل مثاليــة كمــا يتميــز بموقــع فريــد يجمــع كل 

احتياجاتــك مــن مرافــق و خدمــات فــى مــكان واحــد. 
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C r y s t a l
p l a z a

O n e
K a t t a m e y a

D e g l a
V i e w

R a y h a n a h 
p l a z a

Existing Projects
The accomplished vision in One Kattameya, Crystal Plaza, Degla View, 
Rayhanah Plaza, Bavaria Town, Grand Gate, Grand City, Rayhanah Res-
idence, Degla Palms, Degla Gardens, Degla Towers, Rayhanah 
Avenue and Degla Landmark is only the beginning.

المشروعات القائمة
إن الرؤيــة المكتملــة فــى كل مــن “وان قطاميــة” و “كريســتال پــالزا”  و “دجلــة 
ســيتى” “جرانــد  و  جيــت”  “جرانــد  و  تــاون”  “بڤاريــا  و  پــالزا”  “ريحانــه  و  ڤيــو” 

و “ريحانــه ريزيدنــس”و “دجلــة بالمــز” و “دجلــة جاردنــز“ و”دجلــة تــاورز” و “ريحانــه 
أڤينيــو” و “دجلــة الندمــارك“ مــا هــى إال البدايــة.

دجــــــلـة ڤـيـــــو

جـــرانــد  سـيـتـى 

جـــرانـــد جــيــــت

بـالـــمـز دجـــــلـة 

كريـســـتـل پــــالزا

تــاون بـاڤـــاريـــا 

دجـــــلـة تــــــاورز

دجـــــلـة جـــاردنـز

وان قـطـــــامـيــة 

ريحــانـه پــــــــالزا 

الندمــارك دجـــلـة 

أڤيـنـيــو ريحــانـه 

ريحــانـه ريزيدنـس

Degla View

Grand City

Grand Gate

Degla Palms

Crystal Plaza

Bavaria Town

Degla Towers
Degla Gardens
One Kattameya 
Rayhanah Plaza
Degla Landmark
Rayhanah Avenue
Rayhanah Residence
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Contact Us

disclaimer 
The contents of this brochure (including, without limitation, layout, names, logos, text, pictures, illustrations 
and artwork) are the copyrighted property of Memaar Al Morshedy  (or the original creator of the material) 
and are protected under applicable copyright and trademark laws. Any unauthorized use of the trademarks 
or other contents of this presentation without Memaar Al Morshedy  prior written permission may violate 
civil or criminal laws and will be persecuted. 
 
© 2015 Memaar Al Morshedy . All rights reserved.

Rayhanah Residence Building,
1 Zahraa El-Maadi St., Tower B, First Floor

للتواصل معنا

www.morshedy.com
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