




Breath the Happiness
Parisiana Breeze project encapsulates 
contemporary living with its modern 
apartments positioned in an energetic hub, 
which combine light and airy living spaces for 
the very best living.

امتلك مفاتيح السعادة
بوحداته  العصرية  الحياة  بريز  باريزيانا  مشروع  يجسد 
والتي  حيوي،  محور  على  المطلة  الحديثة  السكنية 
تستقبل أشعة النور ويتخللها نسيم الهواء من كل اتجاه 

لتسعد بالحياة األفضل.



Project that Breaths Richness
Parisiana Breeze delivers  secure environment 
that complements world-class shopping mall, 
restaurants, and various means of 
entertainment. Through the many available 
opportunities, it is easy to see why Parisiana 
Breeze is your right investment destination.

مشروع غني بالفرص
يوفر مشروع باريزيانا بريز بيئة آمنة يزداد تألقها بمحيطها 
ومطاعم  للتسوق  عالميًا  مركزًا  يضم  الذي  الجذاب 
وخيارات متنوعة للترفيه، تتيح لك المزيد من الفرص التي 

تجعل من باريزيانا بريز الوجهة االستثمارية األمثل.



Where Life is a Breeze 
Parisiana Breeze is a spectacular complex with 
spacious apartments. The community is 
inspired by a montage of Parisian geometrical 
patterns, while inside the complex; there is a 
wealth of high-end amenities waiting to be 
discovered.

 حياة أسهل 
الواسعة،  السكنية  بوحداته  بريز  باريزيانا  مشروع  يمتاز 
الباريسي.  الهندسي  الطراز  من  تصميمه  ويستوحي 
والراحة  الترفيه  عوامل  الكثير من  بداخله  المجمع  ويوفر 

التي صممت خصيصًا لخدمة سكان باريزيانا بريز.





The Evolving Center of Riyadh
Breezes of a new era came to Riyadh with the 
Center Development Project when Dar Al-Arkan 
developed Parisiana Breeze in the south 
center of the city. Since then, the area has 
become the most sought after destinations 
for the retail investors such as Jarir and Extra 
companies, the hospitals like  Al Habib, Dallah, 
Al Hammadi, and even pilot educational 
projects King Salman Science Oasis.

النهضة الواعدة في وسط الرياض
مع قدوم نسائم حقبة جديدة في العاصمة، بدأ مخطط 
مشروع تطوير منطقة وسط الرياض، وبادرت دار األركان 
بتطوير مشروع باريزيانا بريز بجنوب وسط المدينة. ومنذ 
في  المستثمرين  أنظار  المنطقة  جذبت  الحين،  ذلك 
"إكسترا"  وشركة  "جرير"  شركة  مثل  التجزئة  قطاع 
"الحبيب"  مستشفى  مثل  الكبرى  والمستشفيات 
و"دلة" و"الحمادي"، وحتى المشاريع التعليمية الرائدة 

مثل "واحة الملك سلمان للعلوم".



World-Class Shopping
Close to Parisiana Breeze is where everything 
at your fingertips, from the world of fashion to 
the joys of the great entertainment. Try our 
free shuttle service to Al Qasr Mall, and 
explore an unparalleled shopping experience 
to a world-class mall with more than 350 
stores spread over four floors, two family 
entertainment zones, and panoramic food 
court.

تجربة تسوق عالمية
بالقرب من باريزيانا بريز يقع كل شيء في متناول يديك، 
الممتعة.  الترفيه  وسائل  كافة  إلى  الموضة  عالم  من 
جرب خدمة النقل المجانية إلى القصر مول، واستكشف 
تجربة تسوق ال مثيل لها في مركز عالمي يضم أكثر من 
٣٥٠ متجرًا موزعين على أربعة طوابق، ومدينتين لأللعاب 

والترفيه العائلي، ومنطقة بانورامية لتناول الطعام.



A central investment location with access to 
all destinations; government departments,
schools, big hospitals, and major shopping 
centers



Get Ready for Al Qidiya
Thanks to the highways surrounding Parisiana 
Breeze, you can reach Al Qidiya, the largest 
sports and entertainment city and the first of 
its kind in the world, in less than 30 minutes.

استعد لزيارة القدية
باريزيانا  من  والقريبة  السريعة  الطرق  مجموعة  بفضل 
بريز، ستتمكن خالل أقل من ٣٠ دقيقة من الوصول إلى 
من  واألولى  والترفيه  لأللعاب  مدينة  أكبر  "القدية"، 

نوعها في العالم.






