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Wonen op de 35e verdieping met een wow-factor in het bruisende Rotterdamse stadshart? Dat kan
geregeld worden! Dit prachtige appartement op eigen grond in de Stadsdriehoek is nieuw in ons aanbod en
dé ultieme uitvalsbasis voor levensgenieters die houden van het betere genieten. Kom jij het moderne
wooncomfort omarmen?

“The Red Apple” ligt in het Wijnhavenkwartier en is - terecht - niet meer weg te denken uit de Rotterdamse
architectuur én skyline. Het gebouw is aan drie zijden omgeven door water, met uitzicht op de Maas en de
Oude Haven.
De bruisende Stadsdriehoek biedt een unieke mix tussen wonen, werken en leven en is daardoor continu in
beweging. Het gebied ademt een sfeer van een historische havengebied gecombineerd met hippe
hotspots. 

Zo hoef jij je absoluut niet te vervelen! De populairste plekken zijn letterlijk om de hoek te vinden,
waaronder de Markthal, Pannenkoekstraat, Oude Haven en de Meent, waar je optimaal kan genieten van
leuke winkels, boetiekjes, restaurants en bars & cafés. Ook de Hoogstraat is helemaal hip & happening en
voor creatieve en vernieuwde zaakjes en speciaalzaken ben je hier aan het juiste adres. Genoeg opties,
dus! Door de centrale ligging zijn werkelijk alle stadsgemakken, zoals supermarkten, sportfaciliteiten en het
openbaar vervoer binnen handbereik. Verder vindt de Rotterdamse Markt twee keer per week plaats op het
levendige Binnenrotteplein, waardoor verse producten in mum van tijd gehaald kunnen worden. 

Kortom: de wereld ligt hier aan je voeten. Letterlijk trouwens ook. Jij woont namelijk, in jouw eigen stukje
rust in de drukte, op de 35e verdieping. Geniet van het stadse leven!

Indeling

35e verdieping: Je komt het appartement binnen in de strakke entree, waar genoeg plek is om een leuke
garderobe in te richten. Hier bevinden zich achtereenvolgens de meterkast, de berging, de toiletruimte met
hangend closet en fonteintje en de mooie badkamer (circa 3.27 x 1.90 meter) met douchecabine, een
breed wastafelmeubel met verlichte spiegelkast en een heerlijk ligbad. Zowel de toilet- als de doucheruimte
zijn netjes afgewerkt met moderne betegeling in kalme kleuren. Wat wil je nog meer? 


