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القصور                    

فلل

بنتهاوس

شقق سكنية

امسح هنا لمزيد من التفاصيل

طبعة الرابعة
ال

مجلة شهرية أغسطس 2021 |

في الداخل: أقسام جديدة للعقارات

الفاخرة في دبي وإيطاليا وإسبانيا

والمملكة المتحدة



وصف                                                                                          
قصر النهضة المحفوظ بشكل جميل للبيع في قلب فلورنسا. يقع العقار

الذي يعد حالًيا فندًقا بوتيكًيا فخًما في موقع مرغوب فيه عىل بعد أمتار

فقط من أشهر معالم فلورنسا ، الدومو

يتم الوصول إىل باالزو عبر فناء مثير لإلعجاب نموذجي لعصر النهضة ويشبه

األفنية التي نجدها في قصر ستروزيو قصر ميديشي ريكاردي يقع عىل أربعة

طوابق ، وجميعها متساوية في الحجم تقريًبا ، يوفر القصر العديد من

االحتماالت. تُستخدم الطوابق األرضية حالًيا في العديد من األنشطة

التجارية ، وتوفر إمكانية زيادة حجم الفندق أو توفير مطاعم ومنتجع صحي

تُستخدم الطوابق العليا من القصر حالًيا للفندق وتتكون من ثمانية أجنحة

وخمس شقق. تمت صياغة مشروع تقني لتوضيح كيف يمكن للعقار أن

يصبح فندًقا مكونًا من ۲۳ جناًحا ، باستخدام بعض المساحات غير

المستخدمة. تحتفظ األسرة التي تمتلك العقار بمساحة كبيرة من القصر ،

وال يستخدمه الفندق حالًيا

تفاصيل                                                                                   
المدينة                                  قلب فلورنسا

غرف النوم                              ۱٥

الحمامات                              ۱٥

الحجم المبني                         ۲٦۹۱۰ قدم مربع

مناظر                                     أفق فلورنسا وكاتبة برونليسكي
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سمات                                                                                        
يوجد أيًضا قبو كبير / كانتينا نبيذ يوفر مساحة لمنتجع صحي ، هذا القصر

النبيل يضم عدًدا كبيرًا من اللوحات الجدارية األصلية التي تعود إىل عصر

النهضة والتي تعد أحد العناصر التي تجعل هذه الملكية فريدة ومميزة.

يمكن العثور عىل العناصر التقليدية من تقاليد الهندسة المعمارية

الفلورنسية في جميع األنحاء ، مثل األسقف ذات التجاويف العالية

والعوارض الخشبية واألرضيات الخشبية والمدافئ الرخامية



وصف                                                                                         
في األصل منزل مدرسي تم ترميم هذا المنزل التوسكاني بشكل جميل

لتوفير غرف استقبال مضيئة ومتجددة الهواء وأماكن إقامة تؤدي إىل تراس
مع مسبح. يقع داخل قرية ساحرة وعىل بعد خمس دقائق فقط بالسيارة

من فوركولي

إجماالً هناك ۲۸۰ مترًا مربًعا من المساحة األرضية موزعة عىل طابقين مع

غرفة جلوس واسعة ومدخل ومطبخ ومرحاض في الطابق األرضي. في
الطابق األول ، يجد المرء جناًحا رئيسًيا كبيرًا مع خزانة وحمام داخلي ،

باإلضافة إىل غرفتي نوم أخريين تشتركان في حمام مع تواليت منفصل.

تتمتع جميع غرف النوم بإطالالت واسعة عىل بساتين الزيتون المحيطة

والريف. تم االنتهاء من التصميمات الداخلية عىل مستوى عاٍل ، حيث

تجمع بين ميزات توسكان التقليدية مثل أرضيات التراكوتا وبيترا سيرينا

مع وسائل الراحة الحديثة وبعض اإلطالالت الرائعة عىل ريف توسكان

المحيط

يمتلك العقار ۷٥۰ مترًا مربًعا من المساحة الخارجية منخفضة الصيانة في

الجزء الخلفي من الفيال مع شرفات مثالية للمعيشة وتناول الطعام في

الهواء الطلق وحمام السباحة. باإلضافة إىل ذلك ، يوجد أيًضا بستان زيتون
صغير به 25 شجرة زيتون ومنطقة لوقوف السيارات يمكن تنسيقها لتوفير

الحدائق والتي يمكن نقل حمام السباحة إليها إذا رغب المرء في ذلك

إمكانية الدفع بمدفوعات مرحلية

تفاصيل                                                                                   
قرية                                            مدينة توسكان

غرف النوم                                   ۳

الحمامات                                   ۳

الحجم المبني                              ۳۰۱٤ قدم مربع

مساحة األرض                            ۸۰۷۳ قدم مربع
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الميزات والتقريب
توفر القرية الصغيرة الساحرة التي يقع فيها العقار سياًقا إيطالًيا حقيقًيا

وأمانًا ممتاًزا باإلضافة إىل مستوى عاٍل من الخصوصية. يقع فوركوليعىل

بعد أقل من 5 دقائق بالسيارة حيث يمكن العثور عىل مجموعة من

الخدمات وهناك العديد من المطاعم الممتازة بالجوار أيًضا. مطار بيزا عىل

بعد 30 دقيقة فقط بالسيارة وفلورنسا 50 دقيقة. كما تقع المدن التاريخية

فولتيرا وسان جيميجنانو في الجوار



وصف                                                                                         
بعد أن تم ترميمها بعناية ، توفر هذه الفيال التوسكانية أقصى درجات الراحة

في القرن الحادي والعشرين جنًبا إىل جنب مع الميزات األصلية الرائعة

واللوحات الجدارية. في المجموع ، تمتلك الحوزة 12 هكتاًرا من األراضي

والفيال الرئيسية ، الكازا كولونيكا مع شقتين للضيوف ، الكنيسة الصغيرة

والطابقين "تينايا

تم تجديد الفيال إىل أعىل مستوى ممكن في حين تم الحفاظ عىل الميزات

األصلية واستعادتها بتفاصيل دقيقة. يجد المرء طوال الوقت لوحات

جدارية أصلية ومدافئ رائعة وميزات حجرية / تيراكوتا

يوجد مدخلين رئيسيين للفيال الرئيسية ، أحدهما من الشرفة السفلية إىل

قاعة الطابق األرضي واآلخر إىل الطابق األول يؤدي إىل غرف االستقبال
الرئيسية في العقار

حافظت الفيال عىل تصميمها التقليدي حيث توجد غرف الخدمة والتخزين

في الطابق األرضي و "بيانو نوبيل" في الطابق األول يوفر غرف استقبال

كبيرة ومطبخ كبير مفتوح ومكتبة وغرفة طعام. تحتوي العديد من هذه
الغرف عىل أعمال الطالء والجص األصلي وتتمتع بإطالالت رائعة عبر

الوادي. يؤدي المطبخ إىل الوصول إىل تراسات الفيال وعريشة تناول الطعام

.الصيفية المظللة

تفاصيل                                                                                   
مدينة                                                لوكا

 غرف النوم                                         ۹
الحمامات                                          7

المساحة المبنية                                 ۲۱٥۲۸ قدم مربع

مساحة األرض                                   ۱،۲۹۱،٦٦۹ قدم مربع

بيت الضيافة                                     نعم
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الميزات والتقريب                                                                    
تقع الفيال داخل قرية لوكيزي الساحرة. كما هو معتاد في العديد من قرى

التالل ، يوجد داخل القرية بار صغير ومتجر عىل بعد خمس دقائق سيرًا

عىل األقدام من الفيال حيث يمكن شراء المؤن األساسية. تقع مدينة لوكا

نفسها عىل بعد 15 دقيقة فقط بالسيارة وخالل 40 دقيقة يصل المرء إىل

(مطار بيزا أو ساحل توسكان (فورتي دي مارمي


