https://www.sothebysrealty.ro

Apartament 6
Calea Victorie, București
100 m de Piața Victoriei

Suprafață construită: 97 m2
Etaje clădire:

Subsol + Parter + 8 Etaje

Camere:

3

Băi:

2

Etaj:

2

Structură bloc:

Subsol + Parter + 8 Etaje

Apartamente în bloc: 40
Complex:

Arta unui trai distins pe primul bulevard al Bucureștiului

An:

2020

ID Proprietate:

B40AHE-NC

Nume clădire:

Bloc

Adresă:

Calea Victorie, București
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https://www.sothebysrealty.ro/property/arta-unui-trai-distins-pe-primul-bulevard-al-bucureștiului-apartment-6

Apartament 6
Amplasată prestigios pe primul bulevard al capitalei, aproape de vibranta Piața Victoriei, dezvoltarea prezentată este una
dintre foarte puținele proprietăți excepționale din segmentul pieței rezidențiale de lux, de astăzi. Istoria celui dintâi bulevard
al orașului și-a urmat cursul împreună cu istoria Bucureștiului. Un caracter cameleonic, Calea Victoriei a fost locul întâlnirii
elitei politice sau artistice, adresa familiilor din înalta societate, scena desfășurării unor importante evenimente sociale sau
alibiul perfect pentru amoruri secrete. Cea mai importantă cale de legătură între nordul și sudul orașului, Calea Victoriei
îmbrățișează vechiul și noul, clasicul și modernul oferind o călătorie prin epoci, stiluri și istorii. Amplasat chiar lângă
prestigiosul Muzeu George Enescu, doar câteva minute distanță de Piața Victoriei, de numeroase clădiri de birouri importante,
restaurante, hoteluri și magazine, proiectul este în centrul lucrurilor. Consistă în 4.000 mp construiți, fostă clădire
rezidențială, ce va fi transformată în unul dintre cele mai de lux locuri din oraș, oferind mai mult de 40 de apartamente cu un
design deosebit. Designul și arhitectura remarcabile oferă decorul urban pentru un stil de viață distins, în inima orașului. De
asemenea, proiectul prezentat include un apartament spectaculos la ultimul nivel, cu o priveliște minunată oferită de terasa
generoasă. Fie că este considerată o reședință distinsă, sau o foarte bună oportunitate de investiție, caracteristicile
proprietății o fac potrivită pentru ambele.
La prețul afișat se aplică TVA.

Arta unui trai distins pe primul bulevard al Bucureștiului
Amplasată prestigios pe primul bulevard al capitalei, aproape de vibranta Piața Victoriei, dezvoltarea prezentată este una
dintre foarte puținele proprietăți excepționale din segmentul pieței rezidențiale de lux, de astăzi.
Istoria celui dintâi bulevard al orașului și-a urmat cursul împreună cu istoria Bucureștiului. Un caracter cameleonic, Calea
Victoriei a fost locul întâlnirii elitei politice sau artistice, adresa familiilor din înalta societate, scena desfășurării unor
importante evenimente sociale sau alibiul perfect pentru amoruri secrete. Cea mai importantă cale de legătură între nordul și
sudul orașului, Calea Victoriei îmbrățișează vechiul și noul, clasicul și modernul oferind o călătorie prin epoci, stiluri și istorii.
Amplasat chiar lângă prestigiosul Muzeu George Enescu, doar câteva minute distanță de Piața Victoriei, de numeroase clădiri
de birouri importante, restaurante, hoteluri și magazine, proiectul este în centrul lucrurilor. Consistă în 4.000 mp construiți,
fostă clădire rezidențială, ce va fi transformată în unul dintre cele mai de lux locuri din oraș, oferind mai mult de 40 de
apartamente cu un design deosebit.
Designul și arhitectura remarcabile oferă decorul urban pentru un stil de viață distins, în inima orașului. De asemenea,
proiectul prezentat include un apartament spectaculos la ultimul nivel, cu o priveliște minunată oferită de terasa generoasă.
Fie că este considerată o reședință distinsă, sau o foarte bună oportunitate de investiție, caracteristicile proprietății o fac
potrivită pentru ambele.
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