حملة عامة
هذا املبىن املجسل مالصق لفندق بالزا ،عىل بعد بضع خطوات من اجلادة اخلامسة ،وهو عبارة عن مجمع سكين مستقل مؤلف من ستة منازل
حيتل لك مهنا طبقة اكملة ومسكن علوي من طابقني .يطل عىل حديقة سنرتال بارك الرائعة واملساحات اخلرضاء الوارفة احمليطة حبلبة ووملان
للزتجل األسطورية ،يوفر  22سنرتال بارك ساوث ديكور داخيل مصنع حبرفية عالية وأحدث البىن التحتية .هذه املنازل الراقية متاحة من قبل
مجموعة إيالد.
فندق بالزا
يقع فندق البالزا ،الذي مت جتديده مؤخرا من قبل مجموعة إيالد ،جبوار  22سنرتال بارك ساوث ،موفرا بذلك وسائل راحة استثنائية وحتسينات
عىل منط احلياة بفضل ذلك التجاور .ميكنك حاليا العثور عىل املتاجر واملنتجعات واخلدمات التالية يف فندق بالزا:
•

أسولني يف فندق بالزا

•

مركز لياقة بدنية ال باليسرتا (لألعضاء فقط)

•

مرشب المشبانيا ،يف ماكن رشفة المشبانيا األصلية

•

صالون وارن تريكويم

•

منتجع اكودايل فينوثريايب

•

قاعة طعام تود إنغلش

•

نادي روز ،يف ماكن نادي بريسيان روم األصيل

 22سنرتال بارك ساوث ،رشااكت
إضافة إىل خدمات احلي العديدة ،يرس مجموعة إيالد أن تشارك اخلدمات والعالقات مع مقديم اخلدمات التالني:
بريغدورف غودمان
•

استشارات التصممي الداخيل

•

أولوية الوصول إىل خدمة التجميل واملنتجع اليحص

•

استعراض املجموعة اجلديدة ،تسوق خشيص

•

تناول الطعام التفضييل يف املطامع

إكهسيل
•

بطاقيت عضوية سنوية مايند آند بودي للك مزنل (عرض لفرتة حمدودة)

سييت لكوزت كوربورت ستوراج
•

خدمة ختزين ألبسة ومستودعات (عرض لفرتة حمدودة)
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اخلصائص املعامرية
•

مت تشييده أساسا عام  ،1908ملكية مجسلة وجمدد بالاكمل.

•

الهبو بأرضية فسيفسائية من املرمر معشقة بشلك أشعة المشس ،جدران من املرمر مع أطر مزخرفة ،ومريئ  24ساعة يف اليوم.

•

إكساء واجهة جديد حبجر إنديانا اجلريي مع نوافذ كبرية مبفاصل جانبية

طابق سكين بالاكمل
•

غرفيت نوم ،محامني ،جحرة تواليت للسيدات

•

مدخل مبارش من املصعد

•

هندسة بناء متطورة تمشل

•

 2021قدم مربع

•

متديدات جاهزة مسبقا ألمتتة املزنل متنح القدرة عىل التجمك باإلضاءة ،املناخ ،األجهزة المسعية واملرئية*
•

حرارة إشعاعية يف اكمل املزنلı

•

حتمك مركزي وعن بعد باحلرارة

•
•
•

وحدات تربيد معودية موزعة بشلك غري ظاهر
غسالة نوع  Mieleوجمففات مهواة

شفاط أخبرة الفرن مبروحة نوع Miele

•

أرضيات من خشب اجلوز ،بشلك لوليب مزدوج يف احلجرة الكبرية والردهة

•

خزائن عرض من  SieMaticمطلية بالنيلك الالمع والداخل من رشاحئ رمادية اللون بدون ملعة

•

أدوات مطبخ فاخرة ماركة Miele

•

اكفة الرتكيبات والتجهزيات الصحية نوع ليفروي بروكس

•

زخارف من خشب اجلوز ،تفاصيل وبطانة هندسية عىل السقفı

•

أسطح نضد املطبخ وأطر خلف حوض املطبخ من رخام كرارا اإليطايل

•

محامات من رخام كرارا اإليطايل الفاخر ،وأرضية امحلام الرئييس موزاييك Sicis

*جيب عىل مالك املزنل التعاقد مع طرف ثالث لتخصيص متديدات املزنل

ملزيد من املعلومات ،يرىج اإلتصال مع:
دينيس إس أنديريا
مدير املبيعات
مجموعة كوركوران للتسويق
212.369.0022
Denise@22CentralParkSouth.com
تتوفر رشوط العرض الاكملة يف خطة العرض املتاحة لدى اجلهة املروجة .رمق امللف .CD 13-0111
عنوان العقار 22 :سنرتال بارك ساوث ،نيويورك .NY 10019 ،امس اجلهة املروجة.CPS Owner LLC :
عنوان اجلهة املروجة 575 :ماديسون أفنيو ،طابق  ،22نيويورك .NY 10022 ،تاكفؤ فرص السكن

22 Central Park South, New York, NY 10019

Info@22CentralParkSouth.com

212 369 0022

