Apartament cu 4 camere de vanzare in zona
13 Septembrie

•

SC: 131.76mp

•

SU: 90.39mp

Facilitati:

•
•

4 camere
An constructie 2019

•

•

144,898 €

+ 19% TVA

Terasa: 21.28mp

Centrala proprie

•

Nemobilat

Descriere:
Cum ar fi sa te trezesti dimineata si sa admiri de pe fereastra a doua cea mai mare
cladire din lume ori cea mai grandioasa catedrala ortodoxa din Europa de Est?
Proiectul rezidential Urban Adress 179-181 iti ofera aceasta oportunitate unica. Cu
acces din Calea 13 Septembrie, complexul este integrat armonios in peisajul urban
din aceasta o zona semi-centrala prin fatada moderna si liniile echilibrate.
Situat la aproximativ 10 minute de mers pe jos de Catedrala Mantuirii Neamului si
de Palatul Parlamentului, Urban Adress 179-181 se afla aproape de inima
Bucurestiului. Pozitia excelenta reprezinta unul dintre marile avantaje pentru
locuitorii complexului, care sunt aproape de centrele comerciale Liberty Center si
AFI Cotroceni si in 25 de minute se pot plimba pe oricare dintre strazile Centrului
Vechi al Capitalei. De asemenea, familiile cu copii, pasionatii de jogging in mijlocul
naturii ori iubitorii de caini au acces in Parcul Izvor la doar 20 de minute de mers
pe jos.
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Localizare

Vecinatati
Palatul Parlamentului, Catedrala Mantuirii Neamului, Centru Istoric, Hotelul JW Marriott
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