
 

 F120 Central Park South, Apartment 17E 

   17EF ةقش ،ثواس كراب لا>;نس 012

 ،ةدودA@ا ةيلوئسملا تاذ تا"رشلا :ــــــــــب بحرت ثواس كراب لا)'نس بو"

 باحطصاTو ،نطابلا نم نPرجأتسملاو بناجألا ني)'شملا كلذكو

 .ةفيلألا تاناويXAا

 «نPزلاب رعشا«

  ،روطتمو حيسف ،قينأ

cا ةقشلا هذ@
ُ

Aلا ةثَّدij فرغ 5 مضت  

pq طبضلاب ھنع ثحبت ام  

vq رأwx وين ةنيدمب عراشPكرو.  

  ع�ارلا ةنيدملا رظنم لامجب كي|يع ألما

  ا�لخاد �xإ وطخت نأ درجمب

 .ل��م مامح 2.5 ،مون ةفرغ 2

  

 :ةقشلا تاNOمم مJأ

  غنيك م��ب رPرسل عس�ت ةيس�ئر مون ةفرغ •

  تاما�Xا دوجأب لما�لاب ةقشلا ديدجت مت •

  مون ةفرغ ل�ل �qخاد مامح •

  س�الم ليدبت ijفرغ •

 اًدج ةضPرع ةذفانب بتكم •

  ةزاتمم ةجرعتم بشخ تايضرأ •

 ة�ج( ًءاسم ةعورلا vq ةياغ نو�ت ةنيدملا �xع تالالطإ •

 )بون�Xا

اليل ،ةياغلل ةئداc ةقشلا •
ً

  اًرا£¢ وأ 

  تقولا لاوط ة)¤بك نPزخت ةحاسم •

  شوب ففجم / ةلاسغ •

 جايكم ةفرغ •

  فPووركيمو نرفو نوA ةلاسغ� دوزم عم حوتفم خبطم •

  Liebherr ةكرام ذي±ن دِّ)®ُم •

  س�فنت زاغ ةعومجم & Miele ةكرام نرف •

 Sub Zero ةكرام ةجالث •

  VWك>Nب لTOم

فوي �qك)¤ب ل��م •
ّ
 نم ھب عتمتي امب ايازملا نم ديدعلاو ديدعلا رِ

 .بPرقلا تالصاوملا زكرمو ةثيدXAا تاديدجتلا

  ،ثواس كراب لا)'نس طسو vq �¤مم عقوم •

 الك �xإ عÀرسلا لوصولا ةينا�مإ ھنا�سل �qك)¤ب ل��م رفوي •

  يÁرغلاو wqرشلا ن¤بنا�Xا

• cنو�لا زكرم" بقل ضعبلا ھيلع قلطُي عقوملا اذ!"  

 

 
 

 
 

 



 

 

  ]Zبملا تاNOم

  ةعاس 24 رادم �xع دجاوتُم ،ضيبأ زافقب باّوب •

 ميمصتلا ةثيدح ةديدج تارمم •

 لما�لاب دَّدجُم )يÁول( قاور :اًبPرقو •

 ني)'شملا كلذكو ،ةدودA@ا ةيلوئسملا تاذ تا"رشلاب بَّحرُم •

 .نطابلا نم نPرجأتسملاو بناجألا

 .ةفيلألا تاناويXAا باحطصاب بَّحرُم •

 

  

 

 

  ثواس كراب لا>;نس

 Times زمياتلا ناديم" ضورع نع ةليلق تاوطخ ىوس كلصفت ال

Square"، تاجتنمو "cزدوف لو Whole Foods" وضعلاPقراوز ،ة 

 .ملاعلا ىوتسم �xع تا�c'نملا ر�شأ دحأ vq فيدجتلا

 

رالود  رعسلا :2،495،000 

اًرالود ة7ر6شلا :3،013   ةنايصلا 

 ل7ومتلا :٪75

 

 

 Melanie Siben | ن¤ب�س يÓاليم

  | صَّخرُم تاراقع راسمس

Licensed Real Estate Salesperson 

  كروPوين رآ

 9779-292-917 :لاو�Xا مقر

MelanieSiben@gmail.com  

 

 

 Esther Muller | رلوم )'سإ

 يراش�سا ،ن¤Tردم )¤بك

 1981 ماع ذنم صخرم تاراقع راسمس

 7406-391-646 :لاّو�Xا فتا�لا مقر

Esther@EstherMuller.com 

 

 

 

 

R New York  

641 Lexington Avenue, 22nd Floor, New York, NY, 10022 

 

 
 

 


