Persbericht

Bouwvergunning verkregen voor het project UP-SITE BUCHAREST
(ROEMENIË)
Terhulpen, 26 mei 2020

ATENOR kondigt aan dat de definitieve bouwvergunning voor het UP-SITE BUCHAREST-woonproject in
Boekarest is verkregen. Één van de belangrijkste troeven van dit project is de toplocatie.
UP-SITE BUCHAREST is ideaal gelegen aan de Calea
Floreasca Boulevard tussen het Central Business District
(CBD) van Boekarest en het Floreasca-meer. Het project
ligt op 5 minuten lopen van de meeste prestigieuze
kantoorgebouwen op de markt, 1 minuut lopen van het
Promenada-winkelcentrum, op 3 minuten lopen van het
metrostation Aurel Vlaicu en in de buurt van twee van de
groenste zones van Boekarest : Floreasca Lake en
Herastrau Park (“King Michael 1st”).
Het project bestaat uit 270 wooneenheden, verdeeld
over twee glazen torens van 12 en 24 verdiepingen.
Uiteindelijk worden deze twee torens de hoogste
woongebouwen in de Roemeense hoofdstad.
Naast de unieke ligging en het prachtige uitzicht over de stad, werd dit project ontworpen om het welzijn
en de veiligheid van de toekomstige bewoners te garanderen. UP-SITE BUCHAREST zal een scala aan
diensten aanbieden, zoals een volledig functionele welzijnscentrum op de begane grond en in mezzanine,
groene ruimtes, een ondergrondse parking en kelders en opslagruimten. Het zal ook worden uitgerust
met de nieuwste technologieën op het gebied van veiligheid of comfort (actief stralingsplafond,
vochtigheidsregeling, intelligente meting, enz.).
Met de projecten DACIA ONE en @EXPO die al in 2020 in aanbouw zijn in Boekarest, versterkt ATENOR
zijn ontwikkelingsstrategie in Centraal-Europa. ATENOR zet zijn vastgoedontwikkelingsstrategie voort in
grote Europese steden met duurzame, positieve economische fundamenten, en bevestigt uitdrukkelijk zijn
rol als vooraanstaande speler in Brussel, Luxemburg, Parijs, Lissabon, Düsseldorf, Warschau, Boedapest en
Boekarest.
ATENOR is een vennootschap voor stadsontwikkeling met Europese expertise en is genoteerd op Euronext Brussels. Haar missie
is erop gericht om via haar stedenbouwkundige en architecturale aanpak gepaste antwoorden te bieden op de nieuwe eisen die
de evolutie van het stads- en beroepsleven stelt. In dit kader investeert ATENOR in vastgoedprojecten van formaat die
beantwoorden aan strenge criteria inzake ligging, economische efficiëntie en respect voor het milieu.
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