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נווה צדק פלורנטין

זה מתחיל – עבורכם בלבד:
פריסייל בתנאים מיוחדים
במתחם נווה צדק פלורנטין
עוד שיתוף פעולה מסקרן בין בולווארד וטרה יוצא לדרך ,עם
ההכרזה על שלב הפריסייל בפרויקט הנדל"ן החדש "מתחם נווה
צדק פלורנטין".
המכירה המוקדמת מתחילה בימים אלה ,לרשימה מצומצמת של
מקורבים ולקוחות ותיקים של שתי החברות .מדובר בהזדמנות להניח
יד על הדירות המבוקשות ביותר בתנאים אטרקטיביים – השקעה
עתירת פוטנציאל במרכז החדש של תל אביב ,בצמוד למגדל נווה
צדק ,סמוך לשדרות רוטשילד ובמרחק דקות הליכה מהים.
הפרויקט יכלול  210דירות ,פאטיו פנימי ובית קפה במתחם שיוקם
בפינת דרך אילת ורח' גבולות .המתחם יציע דירות  2חדרים מרווחות
עם פינת עבודה ומגוון דירות  3חדרים ,ביניהן דירות גדולות עם שני
חדרי אמבטיה.
הפרויקט החדש צפוי לתת מענה למשפחות המחפשות דירות קטנות
במרכז תל אביב ,במיקום אטרקטיבי ובמחיר הגיוני .בכך הוא ממשיך את
הקו המאפיין את שתי החברות – זיהוי מוקדי ההתרחשויות הנדל"ניים
של תל אביב ,תוך מתן מענה למגורי העתיד יחד עם השבחת ערך גבוהה.
לפרטים נוספים

יפו בשדרה

הבנייה החלה,
רוב הדירות כבר נמכרו
הקסם של יפו עובד :למעלה ממחצית הדירות נמכרו
ב"יפו בשדרה" ,פרויקט ייחודי בשדרות ירושלים בעיצוב
האדריכל אילן פיבקו .בימים אלה החלו עבודות התשתית
באתר ,שעתיד להפוך לאחד ממתחמי המגורים הייחודיים
באזור עם  150דירות מעוצבות בנות  3ו 4-חדרים .הדיירים
ייהנו מפסיליטי'ס כמו לובי מפואר ,גינה מרכזית ,בית קפה,
ומקרבה לנתיבי איילון ולרכבת
ג'ימבורי וגן שעשועיםִ ,
הקלה ,הצפויה להעלות את ערך הקרקעות באזור .בשורה
התחתונה :השקעה מבטיחה ,לאור כיווני הפיתוח העתידיים
של יפו החדשה ..למידע נוסף

[DE[FINE

בית חכם למקבלי
החלטות נבונות
דירות אחרונות במחירי פריסייל נותרו בפרויקט
] DE[FINEברמת גן – הזדמנות שלא תחזור להיות
חלק מבניין חכם במיוחד ומפנק לא פחות ,בתכנונו
של גידי בר אוריין ,מבכירי האדריכלים בארץ .הבניין
בן  10הקומות נבנה במיקום טופוגרפי מעולה ברח'
ארלוזרוב ברמת גן ,כמה דקות נסיעה מלב תל אביב.
הוא משלב מפרט טכני עשיר עם עיצוב מרשים,
הממזג מרחב ציבורי גדול במיוחד עם תחושת פרטיות
וחמימות .רוצים לשמוע עוד?
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להניח אצבע על "הדבר החם הבא"
לעתים ,אחד ועוד אחד הם הרבה יותר משניים .החיבור הסינרגי בין
בולווארד וטרה ,שתי קבוצות יזמיות מצליחות ,ממחיש זאת היטב .שתי
החברות זוקפות לזכותן שורה של מיזמי נדל"ן משותפים הבונים את
תל אביב של העתיד – כאן ועכשיו .היכולת לזהות הזדמנויות השקעה
ולהניח את האצבע על "הדבר החם הבא" ,יחד עם איתנות פיננסית,
אמינות וסטנדרט חסר פשרות ,יוצרות מתחמי מגורים מסעירי דמיון בלב
תל אביב ,ביפו ,ברמת גן ,במרכז העיר המתעורר ועוד .לפרטים נוספים

