The Icon: Το «διαμάντι» των 25 ορόφων,
που θα κοσμεί τη Λεμεσό
Το πολυτελές The Icon, που βρίσκεται επί της παραλιακής οδού του Δήμου Γερμασόγειας, θα έχει συνολικό ύψος 125 μέτρα
και αναμένεται να παραδοθεί τον Δεκέμβριου του 2020.

Τ

ο πολυτελές The Icon, της Imperio, αποτελείται από 21 ορόφους και θα φιλοξενήσει 54
ειδυλλιακά διαμερίσματα, όλα με απρόσκοπτη πανοραμική θέα στην πόλη και στην ακτογραμμή
της Λεμεσού, με πολυτελείς ανέσεις και υπηρεσίες όλο
το εικοσιτετράωρο.
To Icon περιλαμβάνει διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου μέχρι ρετιρέ καθώς και οροφοδιαμερίσματα,
πλήρως εξοπλισμένα με έπιπλα που σχεδιάστηκαν από
την πολυβραβευμένη ομάδα Interior Designers της
Imperio. Ο πολυτελής πύργος, πέρα από τα εντυπωσιακά διαμερίσματα, θα διαθέτει επιπλέον χώρους
που θα απευθύνονται και στο ευρύ κοινό, από όπου οι
επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν την μοναδική
ομορφιά της ακτογραμμής της πόλης.
Ένα μοντέρνο εστιατόριο με εντυπωσιακή θέα στη
θάλασσα της Λεμεσού, και μια εντυπωσιακή πισίνα
υπερχείλισης, που θα μοιάζει να ενώνεται με τον ορίζοντα της Μεσογείου, θα αποτελούν τον 10ο όροφο στην
νέα πολυώροφη ανάπτυξη στην παραλιακή λεωφόρο
της Λεμεσού. To The Icon, πέρα από τα πολυτελή διαμερίσματα, θα διαθέτει επιπλέον χώρους που θα απευθύνονται και στο ευρύ κοινό, από όπου οι επισκέπτες
θα μπορούν να απολαύσουν την μοναδική ομορφιά της
ακτογραμμής της πόλης.
Με ένα ιδιαίτερο σχήμα και γραμμές που παραπέμπουν στις εντυπωσιακές τομές του διαμαντιού, επιτρέπει στο φως του ήλιου να φτάνει σε όλα τα σημεία του
Icon, ενώ παράλληλα προστατεύει τους εσωτερικούς
χώρους από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία κατά την
ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου.
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INFO
Η πισίνα που θα μοιάζει να αγγίζει τον ουρανό, θα
δημιουργεί την αίσθηση ότι ο όροφος εκτείνεται πέρα
από τα όρια του κτιρίου, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες του pool bar, που θα
απολαμβάνουν τη θέα μέσα από τους κήπους του
ορόφου. Με την ολοκλήρωση του έργου, θα έχει αξία

γύρω στα €100 εκ., ενώ έχει ήδη προπωληθεί το 35%
των πολυτελών διαμερισμάτων. Τα πολυτελή διαμερίσματα αναμένετε να παραδοθούν επιπλωμένα, έτοιμα
να υποδεχτούν τους ιδιοκτήτες τους πριν το τέλος του
2020. Το The Icon έχει σχεδιαστεί από το αρχιτεκτονικό
γραφείο UDS Antoniades + Eleftheriou Architects.

VIEW IN
THE ICON
Για περισσότερες πληροφορίες και
φωτογραφικό υλικό επισκεφτείτε το
www.limassolicon.com

Ανακοίνωση της Imperio αναφέρει ότι το έργο είναι εμβληματικό για
την Λεμεσό αλλά και ευρύτερα για την Κύπρο, καθώς σύμφωνα με τον
κ. Μισιρλή, διευθυντής της Imperio, «πρόκειται, για ένα εντυπωσιακό σε
σχεδιασμό και προδιαγραφές κτίριο που θα κοσμεί την ακτογραμμή της
Λεμεσού για τις επόμενες δεκαετίες». Πρόσθεσε επίσης, ότι το The Icon,
στην ολοκλήρωση του, πολύ εύκολα θα μπορεί να συγκριθεί με αντίστοιχα
έργα παρόμοιου βεληνεκούς σε Λονδίνο, Παρίσι, Μαϊάμι και Νέα Υόρκη.
Πρόκειται, πρόσθεσε, για ένα εντυπωσιακό σε σχεδιασμό και προδιαγραφές κτίριο που θα κοσμεί την ακτογραμμή της Λεμεσού για τις επόμενες
δεκαετίες.

T: 25581005
limassolicon
@limassolicon
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