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Descriere
Inedita, spectaculoasa, controversata, aroganta si, in fine, premiata,
Charles de Gaulle Plaza este, inainte de toate, o aparitie plina de
atitudine.
Charles de Gaulle Plaza
Situata pe coltul ce uneste Calea Dorobantilor cu Bulevardul Aviatorilor,
constructia se inalta viguros dominand piata si opunandu-se
caracterului deschis oferit de peisajul adiacent si in special imaginii
plate a parcului Herastrau. Este vorba de o desfasurare verticala pe
parter si 15 etaje de birouri, plus inca 5 niveluri in subsol, care
adapostesc parcarea, cu o inaltime deasupra terenului de aproape 70
m. Suprafata medie pe nivel este de 1200 mp, iar cea desfasurata de

CDG Plaza București, Piaţa Charles de Gaulle 15

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

1.200 m
Spațiu birou minim de închiriat: 900 m
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București, Piaţa Charles de Gaulle 15

Birou disponibil:

1.200 m
Spațiu birou minim de închiriat: 900 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Aviatorilor, Piata Charles de Gaulle

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 23294 m

Birou disponibil : 1.200 m

Birouri de închiriat : 1200 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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cca 40.000 mp, din care aproximativ 30.000 mp sunt destinati spatiilor
de birouri, clasa A.

Descrierea localizării
Datorită locaţiei excelente şi accesul foarte bun către mijloace de
transport în comun potenţialii chiriaşi îşi pot salva timp pentru mai
multe plăceri de viaţă.
Clădirea este situată în parte de nord a capitalei, în zona prominentă de
hoteluri consacrate, restaurante bune, clădiri rezidenţiale şi diplomatice.
Cu staţia de metrou şi staţiile de autobuz chiar la pragul uşii, locuri de
parcare asigurate şi proximitatea de aeroport internaţional locaţia oferă
acces extrem de facil către toate zonele oraşului.

Spațiu birou minim de
închiriat :

900 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 95%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 360 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2004

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-birouri/CDG-Plaza


Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Chiriași: Vodafone, PayPoint Services, City
Café

Ventiloconvectoare cu 4 țevi Sprinklere HVAC Tablou de distribuție
Fibră optică Tavan fals Podea înălţată

Ferestre care se deschid

Pază Recepţie

Lift
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