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Por dentro dos apartamentos do futuro residencial do Waldorf
Astoria
Em reforma, o icônico hotel de Nova York, onde moraram Cole Porter, Marylin Monroe e
Frank Sinatra, abrirá as portas em 2022 com residencial luxuoso de 375 apartamentos.
Mas você já pode ver como eles serão
3 min de leitura
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O Waldorf Astoria, em Nova York (Foto: Divulgação)

O sonho de morar no icônico hotel Waldorf Astoria em Nova York, como fizeram o
compositor Cole Porter, Marilyn Monroe e Frank Sinatra, está mais perto de acontecer;
pelo menos para alguns. O prédio onde se hospedaram a rainha Elizabeth e todos os
presidentes dos EUA fechou em 2017 para reformas e terá distribuído entre os seus 52
andares 375 quartos de hotel e outros 375 apartamentos para venda, inaugurando o
residencial The Towers of Waldorf Astoria, com previsão para 2022.
+5 filmes com cenas no (agora fechado para reformas) Waldorf Astoria de NY
+Rogério Fasano vai abrir restaurante em Nova York
+Nova York tem um novo Rockefelller Center: o Hudson Yards
São vários modelos de apartamento, desde estúdios, a partir de US$ 1,7 milhão, a
apartamentos de dois e quatro quartos e coberturas com área externa que podem
chegar a US$ 18,5 milhões.

O Waldorf Astoria foi inaugurado em 1931, ocupando um quarteirão inteiro na Park
Avenue, em Manhattan. Na época, era o maior e mais alto hotel do mundo. A reforma é
assinada pelo escritório de arquitetura Skidmore, Owings & Merrill, preservando o estilo
art déco original do prédio.

Todo o interior e amenities são assinados pelo designer francês Jean-Louis Deniot e
personalizados, como as portas e os mosaicos de azulejos, que seguem também o
padrão art déco já conhecido. "Os interiores refletirão a magnificência do passado
misturada com o grande senso de energia de hoje. Eles serão grandiosos e divertidos,
todos altamente convidativos, com muitos elementos de surpresa e emoção”, entregou
o designer.
▼PUBLICIDADE ▼
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Área da piscina do residencial The Towers of Waldorf Astoria, em Nova York (Foto: Divulgação)

Todas as residências têm janelas com a última tecnologia em anti-ruído – afinal é
midtown – que seguem o design de 1931 junto com pisos em espinha de peixe. As
cozinhas são equipadas com conjunto completo de eletrodomésticos da alemã
Gaggenau de última geração e totalmente ventilados para o exterior.

Quarto de um dos apartamentos do The Towers of Waldorf Astoria, em Nova York (Foto: Divulgação)

Para manter a privacidade e segurança dos futuros moradores, são dois saguões de
entrada separados do hotel, ambos com equipe completa 24 horas por dia. Um deles
tem um porte cochère suntuoso com serviço de manobrista 24 horas (na East 50th
Street). Os moradores também terão acesso ao hotel e seus bares e restaurantes, além
do Spa. Um concierge será dedicado só aos residentes, que terão acesso a todos os
serviços do Waldorf Astoria.

A sala de um dos apartamentos do The Towers of Waldorf Astoria, em Nova York (Foto: Divulgação)

Mas só os moradores terão acesso às áreas comuns do residencial que incluem
espaços de saúde, bem-estar, entretenimento e negócios. A piscina Starlight tem 25
metros de comprimento com vista para a Park Avenue em um espaço iluminado por
uma clarabóia original restaurada. São quatro bares para os residentes, um centro de
fitness de última geração com vista para a piscina e spas privativos, cada um com
vestiário, lounge, sauna seca, sauna a vapor, chuveiros e salas de tratamento. Espaços
para eventos particulares incluem o Grand Salon, sala de jantar privativa, sala de
degustação de vinhos, sala de bilhar e salão de jogos.
▼PUBLICIDADE ▼

Cozinha de um dos apartamentos do The Towers of Waldorf Astoria, em Nova York (Foto:
Divulgação)

As torres ainda terão biblioteca e lounge com curadoria, sala de jogos para crianças,
teatro com palco para apresentações e piano de cauda, espaços de trabalho privados
com salas de reuniões e espaço de trabalho conjunto.

Hall de entrada de um dos apartamentos do The Towers of Waldorf Astoria, em Nova York (Foto:
Divulgação)

No hotel, quem assina o design interior é o também francês Pierre-Yves Rochon,
também respeitando a herança art déco do local. "O belo caráter arquitetônico do
Waldorf da década de 1930 americana é a combinação perfeita de clássico e moderno,
e o cenário ideal para um hotel de luxo atemporal", disse Rochon.

Closet de um dos apartamentos do The Towers of Waldorf Astoria, em Nova York (Foto: Divulgação)

Restauradores trabalharam em alguns artefatos exclusivos do hotel como a famosa
estátua Spirit of Achievement, que enfeitava a entrada da Park Avenue, o Relógio da
Feira Mundial e o aclamado piano de cauda Steinway do compositor americano Cole
Porter, de 1907.

Banheiro de um dos apartamentos do The Towers of Waldorf Astoria, em Nova York (Foto:
Divulgação)

Os moradores vão conviver no residencial com obras de arte curadas pelo leiloeiro e
colecionador Simon de Pury, que encomendou obras personalizdas a artistas
emergentes de todo o mundo para os espaços de uso residencial privados e áreas
comuns, que serão de propriedade da associação do condomínio.

Banheiro de um dos apartamentos do The Towers of Waldorf Astoria, em Nova York (Foto:
Divulgação)

Para mais informações, visite o site e siga o Instagram do empreendimento.
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