اكتشف عا لم جد يد خال ب من ا لر قي والخصوصية .

صالة السيارات المغلقة والتي تحتوي على مواقف سيارات خاصة بالمقيمين فقط

المبنى الرئيسي

وألن  ٥٠يونايتد نيشنز بالزا يوفر مستوى غير عادي من الخصوصية واألمن والهدوء ،فهو يتميز بأندر وسائل الراحة المتوفرة في المدينة .مدخل ذو
بوابات يفتح على صالة سيارات ذات مساحة شاسعة ،ومناظر طبيعية خالبة تشتمل على أسوار من الشجيرات المزروعة وأشجار البتوال البيضاء وخروب
العسل .موظفون بدوام كامل لحراسة البوابات وبواب يقف على أهبة االستعداد لتقديم المساعدة في الوقت الذي يقوم فيه موظفو خدمة صف السيارات
.بصف سيارتك تحت األرض؛ وذلك لترسيخ شعور حقيقي لديك في كل لحظة بوصولك إلى المنزل

صُمم على يد أشهر المهندسين المعماريين على مستوى العالم فوستر بلس بارتنز ( )Foster + Partnersوسلمته الشركة األسطورية ،Zeckendorf Development and Global Holdings
ليصبح بذلك  ٥٠يونايتد نيشنز بالزا فرصة فريدة من نوعها للمشتري المميز؛ للعيش في أحد المباني المرموقة في مانهاتن على طراز ال يضاهى .ينضح كل مستوى من البرج ذي التصميم الحديث الرائع
بجودة ال تشوبها شائبة وذلك بد ًء ا من الزجاج الخارجي المتأللئ والذهب والفوالذ المقاوم للصدأ المصقولين وصو الً لهدوء المدخل الذي يماثل هدوء الواحات.

مباني اإلقامة

لبهو

إن المساحة والضوء والمناظر هي وسائل الترف الحقيقية للحياة في نيويورك؛ وهي وسائل منشودة دائمًا ونادرً ا ما يتم تحقيقها .يكفل التخطيط البارع لشركة فوستر بلس بارتنرز
أن تتميز كل وحدة سكنية بواجهات جانبية ونوافذ عريضة توفر كمية كبيرة من الضوء ورسم صورة خلفية ال تضاهى للنهر الشرقي وأفق مدينة مانهاتن .يقع )(Foster + Partners
.كل من مبنى كرايسلر ومبنى إمباير ستايت ومبنى أمانة األمم المتحدة وسط هذه الخلفية السينمائية

ادخل بهو الفندق الرائع الذي تم استخدام النار والماء والحجر والضوء فيه بشكل خالب .جدار من الماء المنهمر بعرض  32قدم وبطول  16قدم ،ومدفأة
جذابة تبعث طاقة مهدئة بأصواتها الساكنة وانعكاسات الضوء المتراقصة .سترى في المدخل لوحتين أصليتين؛ كوزمو  ١و  ،٢بريشة الفنان النمساوي
األصل "ماركوس باكر" إلضافة المزيد من الهدوء .هناك وأنت محاط بجدران من حجر الكرز األحمر والنوافذ الممتدة من األرض إلى السقف ،فإن هذا التأثير
.المتناغم يُبعدك عن فوضى الحياة في المدينة بأناقة وتفرد ال نظير لهما

وسائل الراحة والموقع

ا لمنا ظر

ً
مركز ا فاخرً ا للعناية بالصحة حيث يضم حمام سباحة بطول  75قد مًا؛ وهو األكثر سحرً ا في نيويورك
.يعد مركز الصحة واللياقة البدنية المكسو بالرخام األسود
ُتظهر هذه الصالة لأللعاب الرياضية التي صممها مدرب اللياقة البدنية المعلم جاي رايت ،جمال المنتجع الصحي وغرفة البخار المميزين .يتمتع  ٥٠يونايتد
نيشنز بالزا بموقع يحسد عليه حيث يقع قبالة النهر الشرقي في نيويورك ،وتحيط به أشهر ناطحات السحاب في المدينة ،كما يقع على مقربة من المحالت التجارية والمطاعم
.ذات الشهرة العالمية .للحصول على أسلوب حياة في قلب أرقى األماكن بمانهاتن؛ والبعد عنها بمسافات شاسعة في نفس الوقت

إن المساحة والضوء والمناظر هي وسائل الترف الحقيقية للحياة في نيويورك؛ وهي وسائل منشودة دائمًا ونادرً ا ما يتم تحقيقها .يكفل
أن تتميز كل وحدة سكنية بواجهات جانبية ونوافذ عريضة توفر ) (Foster + Partnersالتخطيط البارع لشركة فوستر بلس بارتنرز
كمية كبيرة من الضوء ورسم صورة خلفية ال تضاهى للنهر الشرقي وأفق مدينة مانهاتن .يقع كل من مبنى كرايسلر ومبنى إمباير
.ستايت ومبنى أمانة األمم المتحدة وسط هذه الخلفية السينمائية

توصيل فوري
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