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Take their word for it.
Puteți conta pe recomandarea lor.

98%
of Fine & Country customers would 

recommend our services
dintre clienții Fine & Country ar 

recomanda serviciile noastre

An overwhelming majority of those who used Fine & 
Country would recommend our services to a family member 
or friend, according to our most recent survey taken by 
members of the public. 

To achieve 98% positive feedback is a privilege and we 
will endeavor to maintain this level, as we are dedicated 
to offering the best possible services to every customer 
whether buyer or seller, from beginning to end.

O majoritate covârșitoare a persoanelor care au beneficiat 
de serviciile Fine & Country ar recomanda serviciile noastre 
unui membru al familiei sau unui prieten, după cum reiese 
din cel mai recent studiu elaborat de specialiști.

Obținerea încrederii a 98% dintre clienții noștri este un 
privilegiu care ne onorează și un rezultat pe care ne 
vom strădui să îl menținem oferind în continuare servicii 
personalizate, de înaltă calitate și profesionalism atât 
clienților cât și partenerilor noștri pe tot parcursul procesului 
de vânzare – cumpărare.

Contact us now for a free valuation and benefit from this on:

Pentru o evaluare gratuită a proprietății dumneavoastră și a beneficiilor pe care le puteți obține, ne puteți contacta:

*“Brand Awareness Survey 2016” carried out on SurveyMonkey.

*Studiul ”Brand Awarness Survey 2016” realizat de SurveyMonkey.

+ 40 021 230 44 55 | romania@fineandcountry.com | fineandcountry.com/ro
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ECHIPA FINE & COUNTRY ROMÂNIA

Fine & Country Romania

Gheorghe Lazar street, no. 5, 1st district, Bucharest
Strada Gheorghe Lazăr, nr. 5, sector 1, București
T: +40 (0)21 230 44 55
E: romania@fineandcountry.com
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Rafaela Nebreda – Managing Partner
In 2004 Rafaela launched Imoteca, a company which quickly became a local reference point as an 
intermediary in land deals and large commercial and residential developments. Currently Rafaela is 
mainly focused on strategic and tactical business advice for investment funds and international and local 
developers.

În 2004 Rafaela a lansat Imoteca, companie care a devenit rapid un punct de referință pe piața 
intermedierilor și tranzacțiilor imobiliare. În 2017, activitatea Rafaelei este în principal axată pe consultanţă 
comercială strategică şi tactică pentru fonduri de investiţii şi dezvoltatori internaţionali şi locali.

Oana Mihăilescu – Senior Sales Relationship Manager
Coordination of residential projects, brokerage and consultant, all the important aspects of residential 
field are successfully represented by Oana Mihailescu since 2007.

Coordonarea de proiecte rezidențiale, intermedieri și consultanță, toate aspectele importante ale 
rezidențialului sunt reprezentate cu succes de Oana Mihăilescu încă din 2007.

Diana Dragostin – Sales Director
With more then 7 years of sales experience in the Luxury business, Diana brings a new vibe to Imoteca, 
by anticipating the needs of our most discerning clients.

Cu o experiență de mai bine de 7 ani în vânzări din segmentul Luxury,Diana aduce un suflu nou echipei 
Imoteca prin anticiparea nevoilor celor mai pretențioși clienți.

Anamaria Munteanu – Sales Experts
With over 15 years experiences in sales, in the last 10 years, Anamaria has focused on the Premium 
Residential market both sales and rentals.

Anamaria are o experiență de peste 15 ani în vânzări, iar în ultimii 10 ani s-a axat pe piața de Premium 
Residential atât vânzări cât și închirieri.

Oana Ivan – Operations Manager
Oana has extensive knowledge of the business-to-business segment including operational, strategic 
and corporate financing. She coordinates the development, sales and marketing of one of the most 
important investors in the Romanian market.

Oana are cunoștințe aprofundate despre segmentul business to business inclusiv despre aspectele 
operaționale, de strategie și de finanțare corporate. Ea coordonează activitățile de dezvoltare, marketing 
și vânzări pentru unul dintre cei mai importanți investitori de pe piața rezidențială din România.

Amalia Derscariu – Marketing & Research Specialist
Amalia is a specialist in developing integrated marketing communications and research programs for the 
real estate market.

Amalia este specialistă în dezvoltarea strategiilor de marketing și comunicare pentru piața rezidențială 
din România.
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BINE V-AM GĂSIT!WELCOME
ACEASTA ESTE PRIMA EDIȚIE A CELEI 
MAI BUNE SELECȚII DE PROPRIETĂȚI 
ROMÂNEȘTI FINE & COUNTRY!

TO THE FIRST EDITION OF THE 
ROMANIAN COLLECTION!

Imoteca - the residential experts is proud to introduce 
Fine & Country Romania! We specialize in a range of 
upper quarter properties ranging from luxurious new 

mansions to historic villas. 

Romania is an exciting market with incredibly diverse 
landscapes and lifestyles, from the action of fast-growing 
cities like Bucharest and Cluj, to the peace and timeless 
wonder of Transylvania and the Carpathians.

With low interest rates and an improving economy, 
Romania’s housing market has grown robustly over the 
past year, and we are seeing an increasing demand for 
premium properties in Bucharest! So we are delighted to 
offer you a selection of unique properties in Romania and 
to welcome you the Fine & Country’s community of over 
30 countries dedicated to exquisite homes.

If you are considering a sale and would like an update 
on the value of your home, now is a great time to take 
advantage of a Fine & Country market appraisal. Get in 
touch with our local office in Bucharest now to arrange a 
consultation.

Imoteca - the residential experts are plăcerea să aducă 
în România, în exclusivitate, Fine & Country! Suntem 
speciliazati în vânzarea proprietăților de lux de la cele 

mai exclusiviste vile de pe piață până la proprietăți cu 
valoare istorică.  

România reprezintă o piață imobiliară valoroasă cu peisaje 
deosebite și stiluri de viață atractive: de la orașele cu 
o creștere economică rapidă precum București și Cluj-
Napoca până la tărâmul desprins din istorie al Transilvaniei 
și munții Carpați. 

Cu o rată scăzută a dobânzii și o economie îmbunătătită, 
care a făcut ca piața imobiliară din România să crească 
puternic în ultimul an, observăm o cerere în creștere 
pentru proprietățile premium din București! Astfel, 
suntem onorați să va prezentăm cea mai nouă selecție de 
proprietăți premium din România și să va urăm bun-venit 
în marea comunitate Fine & Country din care fac parte 
peste 30 de țări din întreagă lume și care este dedicată 
proprietăților excepționale. 

Dacă dorești să vinzi sau vrei să obții o evaluare a 
proprietății tale, apelează la experții Fine & Country 
România pentru o expertiză profesionistă a pieței. Pentru o 
întâlnire cu unul dintre specialiștii noștri din departamentul 
de vânzări, va rugăm să ne contactați.



Arta înseamnă și bani!

Sediul Artmark - Palatul Cesianu-Racoviță
Str. C.A. Rosetti nr. 5, sector 1, București
Program de expoziție: luni-duminică (10 - 20)

Nicolae Grigorescu, Țărăncuțe (De la fântână)
Recordul pieței de artă din România, Artmark 2016, 
adjudecat pentru 320.000 €
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PASCAL DELMOTTE’S 
APPROACH TO LUXURY

PART I

VIZIUNEA LUI PASCAL 
DELMOTTE ASUPRA LUXULUI
PARTEA I

INTERIOR DESIGN

With over a decade of design experience in 
France, Belgium, Switzerland, England and 
Romania, interior designer Pascal Delmotte’s 

signature style masterfully blends the timeless and the 
contemporary, using shapes, colours and materials to 
create distinctive, vibrant and refined interiors.

Pascal Delmotte’s clients can expect neat, yet stunning 
backdrops for out of the ordinary living, thanks to his 
signature fusion of clean lines with contrasting textures 
like natural stone, marble, wood, copper or bronze, as 
well as reclaimed mid 20th century design pieces blended 
throughout the projects. 

Empathetic to each client’s individuality, the agency uses 
an integrated interior design approach, from concept 
to implementation, through which their homes are 
customized by both the functional and the aesthetic 
exigencies. The work also consists of blending the clients’ 
and the designers’ creative expressions into one coherent 
concept. In Pascal Delmotte’s projects, made-to-measure 
objects play a central role in modelling spaces to suit their 
residents’ lifestyles like a glove. 

More about Pascal Delmotte’s vision, in our next issue.

Cu peste 10 ani de experiență acumulată pe proiecte 
în Franța, Belgia, Elveția, Anglia și România, Pascal 
Delmotte semnează interioare ce alătura cu gust 

clasicul contemporanului, îmbinând forme, culori și texturi 
pentru a crea spații vibrante, personale și rafinate.

Proiectele designerului Pascal Delmotte transformă spațiile 
interioare prin experiente vizuale și tactile, mulțumită 
contrastului dintre materialele naturale și obiectele inedite 
de mobilier, de cele mai multe ori imaginate chiar de către 
echipa acestuia. Astfel, piatra, marmura, lemnul, cuprul 
sau alama completează creații proprii sau reinterpretează 
piese de mobilier ale jumătății de secol trecut, readuse la 
strălucirea de odinioară.

Abordând integrat proiectele, de la concept la 
implementare și având în vedere individualitatea fiecărui 
client, Agenția transformă căminele acestora  având în 
vedere atât exigențele functionale cât și cele estetice. 
Pentru acest lucru, în interioarele semnate de către Pascal 
Delmotte, obiectele de serie limitată cât și cele făcute pe 
măsură modelează spațiile pentru a se potrivi ca o manușă 
rezidenților lor. Mai mult decât atât, abordarea “sur 
mesure” permite ca rezultatul final să îmbine atât expresia 
estetică a clientului cât și a Agenției într-un tot unitar.

Mai multe despre viziunea lui Pascal Delmotte, în numărul viitor.

Pascal Delmotte
Interior designer
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The Romanian property market is rising fast, and 
statistics show that yields are still good. With low 
interest rates and an improving economy, Romania’s 

housing market has grown robustly over the past year. And 
there’s lots of construction. Developers who want to build 
residential projects have good prospects. For example, 
the average selling price of apartments rose by 8.40% 
(8.56% inflation-adjusted) to €1,045 (US$ 1,155.98) per 
square meter (m2.) during the year to September 2016, 
based on figures from imobiliare.ro. On a quarterly basis, 
house prices rose by 2.45% (2.81% inflation-adjusted) in 
Q3 2016.

Actually, in 2016, Romania’s residential market recorded 
the best year in its history. Around 30,000 new homes 
were set to be finalized by the end of 2016, in residential 
projects across the country. In Bucharest, around 1,500 
units were delivered close to areas that registered a strong 
development of offices:  in Aviatiei-Barbu Vacarescu, 
Grozavesti-Politehnica and Tineretului.

The delivery volumes for new buildings in Bucharest and 
the surrounding areas reached 13,000 units, up 20 percent 
on the previous year. The biggest share, of around 53 
percent, is included in the mass market segment, while the 
projects targeting the middle class hold a share of close to 
40 percent. The study estimated an absorption rate of 70 
percent of homes completed in 2016. Romania managed 
to have the highest economic growth from the European 
Union, of 5.2 percent of GDP in the first semester and 4.9 
percent of GDP in the first nine months of 2016, according 
to the Government balance sheet. According to the same 
source, the country reached a new record low level of 
external financing costs and state aid programs.  Also 

dramatically increasing, foreign direct investments (FDI) 
in Romania amounted to 2.74 billion euro in the first eight 
months of last year, according to data published by the 
National Bank of Romania (BNR). Two years ago, in 2015, 
the FDI in Romania, grew by 25 percent, up to over 3 
billion euro (foreign direct investment).

IMF says that the Romanian economic growth peak from 
2016 will be followed in 2017 by a up to 3.8 percent, 
slightly over the increase of 3.6 percent forecasted in April 
last year. Also, the growth of the local economy in 2018 is 
forecasted at 3.3 percent. Regarding the inflation, for 2017 
IMF estimates that it will be positive, registering a growth 
of 1.7 percent, following an increase of 2.5 percent in 
2018. These trends can be expected to grow also in 2018 
and continue to impact positively on the property markets 
of Romania.

OVERVIEW
OF THE RESIDENTIAL MARKET 

IN ROMANIA

PRIVIRE DE ANSAMBLU
ASUPRA PIEȚEI REZIDENȚIALE 

DIN ROMÂNIA
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Piața imobiliară românească are o evoluție rapidă, încă 
este profitabilă, după cum arată statisticile. Cu o rată 
a dobânzii redusă și o economie în creștere, piața 

imobiliară din România a devenit mai robustă în ultimii ani. 
De asemenea, se construiește foarte mult.  Dezvoltatorii 
care doresc să construiască proiecte rezidențiale au 
perspective bune. De exemplu, prețul mediu de vânzare al 
apartamentelor a crescut cu 8.40% (8.5% ajustat cu inflația) 
până la 1,045 EURO (1,155.98 US$) pe metru pătrat în 
timpul anului până în septembrie 2016, conform cifrelor 
prezentate pe imobiliare.ro. Prețurile caselor au crescut cu 
2.45% (2,81% ajustat cu inflația) în trimestrul al treilea al 
anului 2016.  

În 2016 piața rezidențială din România a înregistrat cel 
mai bun an din istorie. În jur de 30.000 de case noi s-au 
finalizat până la finalul anului 2016, în proiecte rezidențiale 
în țară. În București, în jur de 1.500 de unități s-au predat 
în apropierea zonelor care au înregistrat o dezvoltare 
puternică a spațiilor de birouri în Aviatiei-Barbu Vacarescu, 
Grozăvești-Politehnică și Tineretului.

Volumul de noi clădiri în București și zonele adiacente 
a ajuns la 13.000 unități, mai mult cu 20% față de anul 
anterior. Cea mai mare pondere, de aproximativ 53%, 
este inclusă în segmentul de piață pentru marele public, 
în timp ce proiectele care vizează clasa de mijloc au o 

pondere de aproape 40%. Studiile au estimat o rată de 
absorbție de 70% la nivelul locuințelor finalizate în 2016. 
De asemenea, în 2016 România a reușit să înregistreze cea 
mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, de 
5,2% din PIB în primul semestru și 4,9% din PIB în primele 
nouă luni, după cum figurează bilanțul guvernamental. 
Conform aceleiași surse, țara a atins un nou nivel minim al 
costurilor finanțării externe, iar programele de subvenții 
de stat și ajutor de minimis pentru sprijinul investitorilor 
locali au avut o cerere mare, unul dintre ele având bugete 
suplimentare în 2016. De asemenea, investițiile străine 
directe (IDS) în România s-au ridicat la suma de 2.74 
miliarde de euro în primele opt luni ale anului trecut, 
conform datelor publicate de Banca Națională a României 
(BNR). Acum doi ani, în 2015, învestițiile străine directe în 
România au crescut cu 25%, până la mai bine de 3 miliarde 
de euro (investiție directă străină).

FMI susține că apogeul economic din 2017 va fi urmat în 
2017 de o creștere de 3,8%, puțin peste creșterea de 3,6% 
anticipată în luna aprilie a anului trecut. De asemenea, în 
2018 se prevede o creștere a economiei locale cu 3,3%. În 
ceea ce privește inflația, pentru 2017 FMI estimează că va 
fi pozitivă, înregistrând o creștere de 1,7%, continuând cu 
o sporire de 2,5% în 2018. Se așteaptă ca aceste tendințe 
să evolueze și în 2018 și să continue să aibă un impact 
pozitiv pe piața imobiliară din România.

Gross Domestic Product - GDP USD 197.0 billion (2017, estimate)

GDP (Purchasing Power Parity) Intl$ 467.4 billion (2017, estimate)

Real GDP growth 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8.1% 6.9% 8.5% -7.1% -0.8% 1.1% 0.6%

2013 2014 2015 2016* 2017*

3.5% 3% 3.8% 5% 3.8%

*Estimate

GDP (PPP) - share of world total 1980 1990 2000 2010 2017*

0.83% 0.65% 0.37% 0.38% 0.4%

*Estimate

Gross domestic expenditure on 
R&D; (% of GDP)

0.4% (2014)

OECD, data retrieved January 2017

Unemployment rate 2013 2014 2015 2016* 2017*

7.1% 6.8% 6.8% 6.4% 6.2%

*Estimate

Public deficit (General government 
net lending/borrowing as a % of 
GDP)

2013 2014 2015 2016* 2017*

38.8% 40.5% 39.3% 39.7% 40.3%

*Estimate

Government bond ratings Standard & Poor’s: BBB-

Moody’s: Baa3

Standard & Poor’s / Moody’s (Updated as of January 24th 2017)

Source (Sursa): https://www.gfmag.com/global-data/country-data/romania-gdp-country-report
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We present a unique opportunity for a spacious, 
warm, light filled villa in a stunning natural location: 
Nature Gateway. Enjoy the spectacular linden 

forests and sunsets directly from your living-room. This is a 
delightfully bright and unique property with a magnificent 
panoramic view with 1.200 m2 of living space on 62.661 
m2 of land with horses’ stables and stalls, a vegetable 
garden, and a greenhouse soon to be added. With a highly 
desirable location in a former orchard of 10 hectares, in the 
middle of the forest, the estate presents an amazing view 
of the Carpathian Mountains, facing both the North East of 
Bucharest, on one side, and the Dealu Mare area, one the 
other side. 

This charming mansion with low-maintenance solid stone 
from the French Alps, pine tree logs from Romania and 
slate from Norway and Brazil was designed by renowned 
American architect, Jim Ruscitto from Sun Valley, USA, who 
is specialized in deluxe contemporary log houses. The villa 
comes fully furnished, with finishes of the highest standards, 
and pieces bought from France.  
It is made with love and a great sense of style and also offers 
a great investment opportunity, as it can be transformed 
into a business.

NATURE GATEWAY

BUZĂU

BUZĂU

Price (Preț): Upon request (La cerere)
10 rooms / 8 bathrooms (10 camere / 8 băi)
Living space (Suprafața utilă): 1.200 m2

Plot size (Suprafața terenului): 62.661 m2

+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com
diana.dragostin@fineandcountry.com
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Nature Gateway: o oportunitate rară de a achiziționa 
o vilă spațioasă, cu încăperi luminoase și călduroase. 
Acum puteți admira apusul și frumusețea pădurilor 

de tei din confortul propriului vostru living. Situată pe un 
domeniu încântător, această proprietate unicat construită 
într-o locație de vis pune la dispoziția viitorilor săi proprietari 
o suprafața utilă de 1.200 m2 și 62.661 m2 de teren cu 
herghelie, grădină de legume și seră ce urmează în curând a 
fi alipite întregii proprietăți. Construit într-o locație de basm, 
o fostă livadă de 10 hectare chiar în inimă pădurii, domeniul 
Nature Gateway se bucură pe de o parte de priveliștea 
superbă a Munților Carpați, la Nord Vest de București, 
și de ambianță unică, caracteristică a zonei Dealul Mare, 

de cealaltă parte. Fermecătoarea construcție fortifiată cu 
pietre din Alpii Francezi și bușteni de pin din România, și 
finisată cu ardezie din Norvegia și Brazilia poartă semnătura 
renumitului architect american Jim Ruscitto (Sun Valley, SUA) 
specializat în proiectarea de vile din bușteni, care îmbină 
inovația, modernismul și luxul contemporan.

Vila se vinde complet mobilată, cu finisaje de lux, mobilierul 
fiind achiziționat din Franța. O proprietate construită cu 
stil și dragoste pentru frumos, o bună oportunitate pentru 
investiție care nu trebuie ratată și care poate deveni o 
afacere.
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CENTRAL OFFICE BUILDING
CLĂDIRE DE BIROURI, ZONĂ ULTRA-CENTRALĂ

CENTRAL LOCATION

LOCALIZARE CENTRALĂ

With an architecture that stands out and an elegant design, 
this property is located in an ultra central area of Bucharest. 
Located on 28-30 Nicolae Iorga street, 1st district, a zone 
commonly celebrated for its rich architecture and adjacent 
to quiet green areas set out in the city center, this property 
of 1.288 m2 consists of two buildings of one and two-
stories high with attic. Best suited for an office building, the 
property is easily accessible via its parking facility, which 
provides adequate and secure parking for all tenants: 5 
parking spots in the courtyard, 2 covered parking places 
inside the garage and 5 parking places on the street, in front 
of the buildings.

Cu o arhitectură care iese în evidență și un design elegant, 
proprietatea este localizată într-o zonă ultra-centrală din 
București. Ridicată pe stradă Nicolae Iorga nr. 28-30 din 
sectorul 1, o zonă recunoscută pentru stilul architectural 
deosebit și adicentă cu una dintre zonele verzi și liniștite din 
centrul orașului, construcția cu o suprafața totală de 1288 
m2 include 2 clădiri cu un regim de înălțime de maximum 2 
etaje și mansardă. Proprietatea, recomandată de specialist 
ca investiție pentru o clădire de birouri, este ușor accesibilă 
și pune la dispoziția utilizatorilor săi spații de parcare 
adecvate și sigure, după cum urmează: 5 locuri de parcare 
în curte, 2 locuri de parcare interioare, în garaj și alte 5 locuri 
de parcare pe stradă, în față clădirii.

Price (Preț): Upon request (La cerere)
9 rooms / 17 rooms / 4 bathrooms / 3 bathrooms
(9 camere / 17 camere / 4 băi / 3 băi)
Living area (Suprafață utilă): 449,17 m2 / 839,16  m2

+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com
diana.dragostin@fineandcountry.com

#ThisIsYourTime

TISSOT ballade.
SILICON BAL ANCE SPRING .

TISSOT WATCHES .COM
TISSOT, INNOVATORS BY TRADITION

CALEA VICTORIEI 68-70, SECTOR  1, BUCHAREST, ROMANIA, PHONE: 031-226.22.02
WWW.HELVETIA.COM.RO
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A private and luxurious garden duplex apartment 
overlooking Charles de Gaulle Square and Herastrau Park. 
Set in this recently built luxury development comprised of 
2 blocks with 15 apartments each, this one-of-a-kind urban 
sanctuary offers unimagined privacy right in the heart of the 
city, with best-in-class construction materials ensuring the 
lasting value of the building in one of the most important 
areas of the city. The spacious and light filled duplex 
features a generous living room, an open kitchen and a 
bathroom on the upper level. The lower level is comprised 
of 2 bedrooms with en-suite bathrooms and an office. It 
has direct access to a 90 m2 private garden that can be 
transformed into a green oasis, a cosy getaway anyone 
would envy. 

Duplex cu grădină intim și luxos, cu vedere către Piața 
Charles de Gaulle și Parcul Herăstrău. Se află într-un 
complex rezidențial de lux recent construit, ce include 2 
blocuri cu câte 15 apartamente și reprezintă un sanctuar 
ce oferă mai mult decât intimitate într-una dintre cele mai 
exclusiviste zone din Capitală. Materialele de construcție 
folosite sunt de cea mai bună calitate, asigurând 
durabilitatea extraordinară a proiectului. Acest duplex 
spațios și luminous are un living generos, o bucătărie 
deschisă și o baie la etajul superior. La cel inferior se află 
două dormitoare cu băi aferente și un birou. Acesta este 
nivelul cu acces către grădină cu o suprafața de 90 m2 ce 
poate fi transformată intră oază verde, un loc prin care se 
poate evada din jungla urbană.

Price (Preț): 799.000 € + VAT
4 rooms / 3 bathrooms (4 camere / 3 băi)
Living area (Suprafață utilă): 122 m2

Built area (Suprafața construită): 305 m2

Garden area (Suprafață Grădină): 90 m2

+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com
diana.dragostin@fineandcountry.com

GARDEN DUPLEX
DUPLEX CU GRĂDINĂ

CHARLES DE GAULLE SQUARE

PIAȚA CHARLES DE GAULLE
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EXQUISITE PENTHOUSE
PENTHOUSE SPECTACULOS
CHARLES DE GAULLE SQUARE

PIAȚA CHARLES DE GAULLE

A unique, corner duplex penthouse commanding the best 
views of Herastrau Park from Charles de Gaulle Square. 
Set in this recently built luxury development comprised of 
2 blocks of 18 apartments each, this penthouse is one of 
the most desirable properties in Bucharest, with best-in-
class construction materials insuring the lasting value of the 
building in one of the most important areas of the city. 
The spectacular luxury apartment has a living space 
distributed on two levels of 287 m2, with 3 terraces 
summing 103 m2. The main entrance is on the 4th floor 
of the building, comprised of three bedrooms, three 
bathrooms, one dressing room, a living room and a kitchen.                                                                                          
The 5th floor has a spacious living room with 4 meter high 
windows providing natural light for most of the day and 
opens onto a 50 m2 terrace overlooking Herastrau Park and 
Charles de Gaulle Square. It also contains a dining area, 
kitchen and a bathroom.
Personalised interior design services are included in the price, 
making sure to meet the needs of the most discerning clients. 
Secure underground parking for 2 cars.

Un penthouse duplex unic, cu o vedere impunătoare asupra 
Parcului Herăstrău dinspre Piața Charles de Gaulle. Se 
află într-un complex rezidential de lux recent construit, ce 
include 2 blocuri a câte 18 apartamente. Este unul dintre 
cele 4 penthouse-uri ale proiectului, și una dintre cele mai 
râvnite proprietăți din București, materialele de construcție 
folosite fiind de cea mai bună calitate, asigurând durabilitatea 
extraordinară a proiectului.
Spectaculosul apartament se desfășoară pe două nivele 
cu 287 m2 construiți, cu 3 terase însumând 103 m2. Accesul 
în apartament se face la etajul 4 al clădirii, unde există 3 
dormitoare, 3 băi, un dressing, living și o bucătărie.
Etajul 5 găzduiește un living înalt de 4 m, înconjurat de spații 
vitrate ce asigură lumină naturală pe parcursul întregii zile. 
Are o deschidere către o terasă de 50 m2 cu vedere către 
Parcul Herăstrău și Piață Charles de Gaulle. Etajul cuprinde zi 
o zonă de dining, o bucătărie și o baie.
Prețul duplexului include servicii personalizate de design 
interior ce vin în întâmpinarea dorințelor celor mai pretențioși 
clienți. Apartamentului îi sunt destinate 2 locuri de parcare 
subterane.

Price (Preț): 1.798.000 € + VAT
2 receptions / 3 bedrooms / 4 bathrooms / 3 terraces
2 recepții / 3 dormitoare / 4 băi / 3 terase
Built area (Suprafața construită): 287 m2

Terrace area (Suprafața terace): 103 m2

+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com
diana.dragostin@fineandcountry.com
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Price (Preț): 3.000.000 €; VAT n/a
2 receptions / in-door pool / 6 bedrooms / 6 bathrooms (2 
recepții / piscină interioară / 6 dormitoare / 6 băi)
Living space (Suprafață utilă): 670 m2

Plot size (Suprafața teren): 1.000 m2

+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com
diana.dragostin@fineandcountry.com

MARVELOUS PROPERTY
PROPRIETATE SPECTACULOASĂ
FLOREASCA AREA

ZONA FLOREASCA

The property comes with an elegant and spacious 
63-square meter living room facing the garden and the lake. 
The ground floor includes a fabulous furnished kitchen, 
living room, guest facilities, an indoor heated pool and 
covered terrace with views of the surroundings and the lake. 
The first floor is comprised of the principal suite with its own 
terrace, dressing room and large bathroom, as well as two 
further bedrooms, one dressing room and one bathroom. 
The attic can be used as a separate apartment, as the house 
has an elevator with access to each floor, containing a multi-
functional living room with a hidden, built-in kitchen, two 
bedrooms, one with a walk-in bathroom, and the other with 
a closed bathroom, both of them sharing a dressing room. 
The basement level includes all the utility elements of the 
building and of the pool, a bedroom for the housekeeper, 
a bathroom, laundry room and a room that can be 
transformed into a home cinema.The garage hosts 2 cars.

Proprietatea are un living elegant și spațios de 63 m2, cu 
deschidere către grădină și lac. Parterul include bucătărie 
mobilată, living, toaletă de serviciu, o piscină interioară 
încălzită și o terasă acoperită, cu vedere către împrejurimi 
și lac. La primul etaj este dormitorul matrimonial cu propria 
terasă, o baie mare și un dressing și încă două dormitoare, 
un dressing și o baie. Mansarda poate fi utilizată ca un 
apartament separat, întrucât există un lift cu acces către 
fiecare etaj al casei. Livingul este multifuncțional cu o 
bucătărie ascunsă în mobilier, două dormitoare, dintre 
care una cu o baie deschisă, cealaltă cu o baie normală și 
un dressing. Subsolul include partea tehnică a clădirii și a 
piscinei, un dormitor pentru personalul de serviciu, o baie, o 
cameră pentru spălătorie și uscătorie și o cameră ce poate 
fi transformată în cinema. Garajul este construit pentru 2 
mașini.
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LAKESIDE PROPERTY
PROPRIETATE CU VEDERE CĂTRE LAC
FLOREASCA AREA

ZONA FLOREASCA

The house is part of a duplex and shares the entrance 
alley with another house on its left. The garden faces the 
lake from the back of the house, and is separated from the 
neighbours’ house by a high wall.
The villa is not yet finished, but once completed should
become one of the most emblematic smart homes in
Romania.
Please check our website, www.fineandcountry.com/ro for 
the complete list of the technical and smart features”

Casa face parte dintr-un duplex și împarte aleea de la 
intrarea în curte cu casa din partea stânga. Grădină din 
spatele casei, dinspre lac, este, însă, separată de locuința 
vecinilor printr-un perete înalt.
Vila nu este finalizată încă, dar, odată terminată, poate 
deveni una dintre cele mai tehnologizate case de tip “Smart 
Homes” din România.
Pentru lista completă cu dotări și specificații tehnice, vă 
rugăm să consultați site-ul www.fineandcountry.com/ro 

Price (Preț): 3.500.000 €; VAT n/a
2 receptions / in-door pool / out-door pool / 6 bedrooms / 
6 bathrooms
(2 recepții / piscină interioară / pisicină exterioară / 6 
dormitoare / 6 băi)
Living space (Suprafață utilă): 670 m2

Plot size (Suprafața teren): 1.000 m2

+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com
diana.dragostin@fineandcountry.com
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This Corbeanca villa offers a rare opportunity to acquire an 
exquisite house in the countryside just 25 kilometers from 
Bucharest. This unique property sits on a plot of 4504 m2 
and has a spectacular flow of contemporary living spaces in 
a beautiful context of nature, tranquility and peace. 
This is a remarkable home mixing the best of modern 
design with full upgrades, a large interior pool, fitness room 
and bowling area, billiard table and a fireplace. Offering 
1961 m2 of interior living space on the ground level, with 
5 huge bedrooms with built-in closets, 9 bathrooms and 2 
kitchens, the property has a 3400 m2 courtyard beautifully 

landscaped and easy to manage. Build in 2009 this 20 room 
villa sits on a plot of 4504 m2 with a lake view from the 
garden. 
The house provides a lovely and spacious living area 
allowing for plenty of natural light with large windows and 
beautiful views. The rooms open out to a 400 m2 terrace 
with a lake view. 
This property has the luxury of every modern home comfort 
anyone could wish for, and is suitable either for a wonderful 
home or a rental property.

UNIQUE 20 ROOM VILLA
VILĂ UNICAT CU 20 CAMERE

CORBEANCA, ILFOV COUTY

CORBEANCA, JUDEȚUL ILFOV

Price (Preț): 4.250.000 €
20 rooms / 5 bedrooms / 9 bathrooms
(20 camere / 5 dormitoare / 8 băi)
Living space (Suprafața utilă): 1961 m2

Plot size (Suprafața terenului): 4504 m2

+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com
anamaria.munteanu@fineandcountry.com
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Vilă unicat în Corbeanca cu de 20 camere
O oportunitate unică de a achiziționa o vilă în Corbeanca, 
într-o zonă retrasă și liniștită, la doar 25 de kilometri de 
tumultul Capitalei. O vilă inconfundabilă, construită pe un 
teren de 4504 m2 cu o cursivitate excepțională a construcției 
și spații contemporane definite cu măiestrie de arhitecți, 
într-o zonă care le oferă proprietarilor liniștea și pacea pe 
care le caută.
O proprietate remarcabilă care îmbină armonios cele mai 
noi tendințe în design cu facilități precum piscină interioară, 
sală de fitness, arenă de popice, sală de billiard și șemineu.
Construcția care are un singur nivel, se întinde pe o 
suprafață utilă de 1961 m2 împărțită armonios în 5 

dormitoare cu spațiu de garderobă, 9 băi și 2 bucătării, 
include și o curte de 3400 m2 amenajată modern și ușor de 
întreținut. Construită în 2009, această vilă cu 20 camere, 
dispune de un teren de 4504 m2 cu vedere spre lac, din 
propria grădină.
Proprietatea are camere mari, luminoase cu geamuri 
supradimensionate și priveliște plăcută. Camerele permit 
accesul spre terasă exterioară de 400 m2 cu vedere spre lac.
Proprietatea dispune de garaj și 2 locuri de parcare.
Vila, care beneficiază de cele mai moderne dotări și finisaje, 
poate fi alegerea perfectă pentru locuința visurilor tale sau o 
investiție oportună pentru închiriere.
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3 BEDROOM PENTHOUSE FOR SALE
PENTHOUSE CU 3 DORMITOARE, DE VÂNZARE

FRENCH NEIGHBOURHOOD, BUCHAREST

CARTIERUL FRANCEZ, BUCUREȘTI

This incredible penthouse is located in the north area of the 
city, next to the French Village and the lush green spaces 
of Herastrau park. The penthouse is a duplex, arranged on 
two floors, with the day area upstairs, presenting access 
to the terrace, and the night area on the lower floor. The 
property is excellently partitioned and filled with light, and 
boasts quality finishing throughout, with all details carefully 
and tastefully chosen. A generous living + dining room 
joins a large open kitchen with easy access to the delightful 
terrace, landscaped with small trees, and offering a Jacuzzi 
and sauna. The night area consists of a master bedroom 
with en-suite bathroom and dressing room, and two more 
bedrooms sharing another bathroom

Pentru cei care își doresc mai mult în materie de locuințe, 
recomandăm un minunat penthouse situat langă Satul 
Francez. Penthouse-ul este dispus pe două etaje. La parter 
sunt dormitoarele, iar la etaj, partea destinată activitătilor 
de zi. Apartamentul are un living și dining spațios alături de 
o bucătărie deschisă la etaj. În ceea ce privește parterul, 
piesă de rezistență este un dormitor master cu baie proprie 
și dressing. În plus, acesta dispune de o terasă frumos 
amenajată, cu jacuzzi și saună. Acest penthouse este un loc 
de refugiu, departe de zgomotul și agitația orașului.

Price (Preț): 640.000 €
4 bedrooms / 3 bathrooms (4 dormitoare / 3 băi)
Living area (Suprafață utilă): 206 m2

Built area (Suprafața construită): 263 m2

+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com
oana.mihailescu@fineandcountry.com
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This majestic 19th century house is rich with historic 
significance including neo-renaissance French style and 
neo-gothic architectural accents which have been blended 
with all of the amenities of an estate-like home. The 
property belonged to the Niculescu-Dorobantu aristocratic 
family and was built by the famous architect Grigore 
Cherchez. It’s architecture is inspired by the castle of Louis 
XII the Loire Valley. 
1462,53 m2 spread over a semi-basement, ground floor, two 
higher floors and an attic. This is an architectural jewel of the 
gothic style, with carved stone arches and windows and a 
high tower with slate roof and wooden ceilings. This cultural 
heritage property features a 2150 m2 lot, 33 office spaces, 
4 bathrooms, 4 sanitary installations & furniture (4 grupuri 
sanitare) and 2 balconies. The large, upstairs house, very 

bright had a summer living room, a summer office, kitchen, 
cellar, pantry and the rooms of the servants. Towards the 
street, on the ground floor, there was the antechamber and 
the office, a large hall, and to the garden, the salon, the 
living room, the office, the pantry, the servants’ rooms and 
a bathroom. The vestibule on the ground floor with stained 
glass windows, is originally decorated with sculptures. 
Upstairs, there is the study hall and the library, then a salon 
with neo-gothic wide windows, and to the garden, the lady’s 
chamber and the lord’s chamber with en-suite bathroom 
and access to the terrace. From the lady’s chamber you can 
enter the child’s room, followed by the study room, a bath, 
and a ladder. In 1960, the property hosted a ballet school.

BEAUTIFUL NEO-RENAISSANCE FRENCH PALACE
PALAT NEORENASCENTIST DE INSPIRAȚIE FRANCEZĂ

CALEA VICTORIEI AREA

ZONA CALEA VICTORIEI

Price (Preț): Upon request (La cerere)
33 rooms (33 camere)
Living space (Suprafața utilă): 1462,53 m2

Plot size (Suprafața terenului): 1498 m2

+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com
oana.mihailescu@fineandcountry.com
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Această proprietate maiestuoasă din secolul al XIX-lea 
cu o puternică semnificație istorică este construită în stil 
neorenascentist francez cu accente arhitecturale neo-gotice 
îmbinate armonios cu facilitățile unei locuințe din secolul
XXI. Proprietatea a aparținut liniei aristocratice Niculescu-
Dorobanțu și a fost proiectată de faimosul architect Grigore 
Cherchez. Izvoarele istorice arată că arhitectură construcției 
a fost inspirată de castelul lui Luis al XII lea din Valea Loarei. 
Cu o suprafața utilă de 1462,53 m2, casă este structurată 
pe mai multe nivele: subsol, parter, 2 etaje și mansardă. O 
bijuterie arhitecturală cu elemente gotice, arcade și geamuri 
sculptate în piatră, turnuri înalte cu ardezie și tavane din 
lemn. Proprietatea, monument istoric, este construită pe 
un teren de 2150 m2, și include 33 birouri, 4 băi, 4 grupuri 
sanitare și 2 balcoane.
Planurile casei realizate de arhitectul Grigore Cerkez ce 

au fost depuse pe 14 mai 1910 specificau construcția unui 
“corp de clădire cu 2, 3 și 4 caturi, de zid masiv, acoperit cu 
țiglă”. Casa mare, cu etaj, cu camere bine luminate, avea 
la demisol sufrageria de vară, biroul de vară, o bucătărie, 
o pivnită, o cămară și camerele angajaților. Spre stradă, 
la parter, era anticamera și biroul, un hall spațios, iar spre 
grădină, salonul, florăria și sufrageria, apoi oficiul, cămara, 
camerele slugilor și o baie. La parter vestibulul dotat cu 
ferestre cu vitralii este decorat original cu sculpturi și are și 
două scări interioare. La etaj, spre stradă, erau sala de studiu 
și bibliotecă, un salon cu ferestre ample în stil neogotic, 
iar spre grădină, era situate camera stăpânei casei alături 
de camera domnului, cu baie comună și acces pe terasă. 
Accesul spre camera copilului și camera dădacei se făcea 
din dormitorul principal al doamnei. În 1960, proprietatea a 
găzduit școala medie de coregrafie și balet.
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DOWNTOWN PENTHOUSE
PENTHOUSE ÎN CENTRUL CAPITALEI

CLOSE TO VICTORIEI SQUARE

APROAPE DE PIAȚA VICTORIEI

GARDEN APARTMENT
APARTAMENT CU GRĂDINĂ

CLOSE TO VICTORIEI SQUARE

APROAPE DE PIAȚA VICTORIEI

The penthouse is bright, open and filled with light, due to 
its clever partition and glazed surfaces.
The day area is well delimited by the night area, with a 
generous kitchen, open to the living and dining area. All 
the walls are glazed, looking over the terrace, and adding 
coziness to this amazing property.  
The night area consists of  three bedrooms, the master 
with its own bathroom and dressing room, and another two 
sharing the same bathroom; and with each room accessing 
the terrace. The price does not include parking places 
in the underground, in the Klaus system; these can be 
purchased for 10 500 euro + VAT, each

Apartamentul este foarte luminos și însorit datorită 
suprafețelor vitrate și compartimentării.
Zona de zi este bine delimitată de cea de noapte, având o 
bucătărie generoasă, deschisă către zonă de living și dining, 
iar zonă de noapte este formată din cele trei dormitoare, 
cu două băi; fiecare cameră are acces la terasă. Prețul nu 
include locurile de parcare ( în sistem Klaus), acestea pot fi 
achiziționate separat, la 10 500 eu + TVA fiecare.

The apartment has 171 m2 usable area, efficiently divided, 
and with many storage spaces.  The day area is spacious 
and filled with light, with a large living room, dining room, 
open kitchen that also can be closed off, and features 
separate access to the terrace.  The mood is of peace and 
relaxation, with a fully glazed wall (living room and kitchen) 
looking over the terrace and garden beyond.  The night 
area consists of three rooms: two bedrooms sharing one full 
bathroom and the master bedroom with en suite bathroom 
and dressing room.The price does not include parking 
places in the underground, in the Klaus system; these can 
be purchased for 10 500 euro + VAT ,each.

Apartamentul are 171 m2 utili și este bine compartimentat, 
cu multe spații de depozitare.
Zona de zi este bine delimitată de cea de noapte, cu living 
generos și bucătărie ce poate fi închisă . Proprietatea are 
tot peretele dinspre grădină, din sticlă, pentru o priveliște 
relaxantă.
Zona de noapte este formată din cele trei dormitoare, cu 
două băi și zona generoasă de dressing.
Grădină înconjoară întreagă proprietate și permite relaxarea 
și răsfățul după o zi agitată la muncă.
Prețul nu include locurile de parcare în subteran, în sistem 
Klaus; pot fi achiziționate două, la prețul de 10 500 eu + tva 
fiecare.

Price (Preț): Upon request (La cerere)

+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com

Price (Preț): 525.000 €
4 rooms / 3 bathrooms (4 camere / 3 băi)
Living space (Suprafață utilă): 171 m2

+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com
oana.mihailescu@fineandcountry.com
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HISTORIC VILLA FOR RENT
VILĂ ISTORICĂ DE ÎNCHIRIAT

KISELEFF AREA

ZONA KISELEFF

STUNNING VILLA FOR RENT
VILĂ CU ARHITECTURĂ INTERBELICĂ

GRĂDINA ICOANEI AREA

ZONA GRĂDINA ICOANEI

This historic monument, situated just 200 m from Arcul de 
Triumf, offers a fantastic location in the Kiseleff area, with 
access on 2 streets to in the central part of the zone. The 
Aviatorilor-Kiseleff area is one of the most sought-after 
areas in the city, with a green area next to the park, light 
and airy, with buildings that keep the atmosphere of old 
Bucharest. Surrounded by green spaces, the property is 
suitable for offices (law offices, notary offices, representation 
offices) or for a luxury residence. With a unique architecture 
and wooden decorative elements, the property is built on 
SBS + GF + 2 F + attic, with a total area of 575 m2 and a 
yard of 325 m2. In only few minutes walking you can find 
restaurants, coffee shops, boutique hotels.

Vilă monument istoric, amplasată la 200 m de Arcul de 
Triumf, cu o poziție extrem de avantajoasă în zonă Kiseleff, 
cu deschidere la 2 străzi, în inimă cartierului. Înconjurată de 
verdeață, proprietatea se pretează atât pentru spațiu de 
birouri (cabinete de avocatură, notariate, reprezentanțe) cât 
și pentru o reședință de lux. Cu o arhitectură deosebită și 
elemente decorative de lemn, proprietatea se desfășoară 
pe SBS + P + 2 E + Mansardă, cu o suprafața totală de 575 
și curte de 325 m2. Zonă Aviatorilor-Kiseleff este printre 
cele mai căutate din Capitală, o zonă verde în apropierea 
parcului, aerisită, cu construcții ce păstrează aerul 
Bucureștiului “de altădată”.

For those who want to live in the center of Bucharest, on a 
street that preserves the charm of the old Bucharest style, 
this renovated villa combines elegance and luxury with a 
practical character. The high specification finishes and the 
proximity to the city center are just some of the qualities 
that will make your stay in this house memorable. This 365 
m2 air-conditioned villa has been completely repaired, while 
maintaining the feeling of open spaces and the original 
architecture. The property is close to the city center, just a 
few minutes away from Gradina Icoanei Park, Ioanid Park 
and Romana Square. This villa presents a great location 
either for a residence or for an office space.

Pentru cei care vor să locuiască în centrul Bucureștiului, 
pe o străduță ce păstrează farmecul de altădată al 
Capitalei, această vilă renovată îmbină farmecul, luxul 
și caracterul practic. Finisajele de lux și apropierea de 
centrul orașului sunt doar câteva dintre calitătile care vă 
vor face memorabilă șederea în această casă. Această vilă 
cu aer condiționat, de 365 de metri pătrati, a fost complet 
renovată, menținând în același timp senzația de spații 
deschise și arhitectură originală. Proprietatea este aproape 
de centrul orașului, la doar câteva minute de parcul Grădina 
Icoanei, de Parcul Ioanid și de Piața Română. Vila este o 
locație ideală fie pentru o reședintă, fie pentru un spațiu de 
birouri.

For rent (De închiriat): 11.000 € / month (lună)

+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com
oana.mihailescu@fineandcountry.com

For rent (De închiriat): 4.000 € / month (lună)

+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com
anamaria.munteanu@fineandcountry.com
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Price (Preț): Upon request (La cerere)
Covered surface (Suprafața construită): 640 m2

Plot size (Suprafața terenului): 5.000 m2

+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com
oana.mihailescu@fineandcountry.com 

FLORENTINE VILLA
VILĂ FLORENTINĂ

SNAGOV, ILFOV COUNTY

SNAGOV, JUDEȚUL ILFOV

This sumptuous listed mansion is set on a sprawling lot on 
the shores of Snagov Lake, in one of the most desirable 
residential addresses in the area. The villa was build in 2007 
in a Florentine style, with a courtyard designed in an English 
baroque architectural style. Features such as marble floors, 
solid teak wood interior doors, oak windows, manually 
painted ceramic stoves, walls with 3 layered Florentine paint 
with wax, a sauna, gym and interior pool give a hint as to 
the unique level of style and luxury on offer here.
The unit includes a main building and a secondary building 
with four attached garages and an additional dwelling for 
the employees.  The property also includes a boat garage 
and a lifting mechanism with a 20 m2 pontoon bridge.

Acest conac somptuos este amplasat pe un lot pe malul 
lacului Snagov, într-una din cele mai dorite locații din zonă. 
Vilă a fost construită în 2007 în stil florentin, iar curtea 
este amenajată în stilul architectural specific barocului 
englez. Pardoseală din marmură, ușile interioare din 
lemn masiv antic de teak, ferestrele din lemn de stejar, 
sobele din ceramică pictate manual, pereții vopsiți în stil 
florentin cu 3 straturi de vopsea acoperite cu ceară, sauna, 
sală de gimnastică și piscină interioară sunt doar câteva 
dintre dotările care trasformă această proprietate într-o 
oportunitate unică de achiziție. Construcția este împărțită 
într-un corp principal și un corp de serviciu ce include 4 
garaje și un apartament pentru personalul de serviciu. 
Proprietatea mai include și un garaj pentru barcă cu 
mecanism de ridicare inclus și un ponton cu o dimensiune 
de 20 m2.



FINEANDCOUNTRY.COM/RO | ROMANIAN COLLECTION | 31 | 

A MODERN ‘SMART-HOUSE’
O CASA INTELIGENTĂ MODERNĂ

BALOTEȘTI AREA

ZONA BALOTEȘTI

A WARM AND MODERN FAMILY HOME
O CASA MODERNĂ PENTRU FAMILIE

BALOTEȘTI AREA

ZONA BALOTEȘTI

This modern 640 m2 house consists of a basement, ground 
floor and attic including ten bedrooms, 3 bathrooms 
and large distinctive windows providing direct sunlight 
throughout the entire space. 
The home’s heating and cooling system is eco-friendly, 
meaning an energy consumption of less than 55 kWh per 
year. This is achieved using the Gira KNX Smart House 
system, an intelligent solution for the electrical installation 
of building technology, which opens up a new horizon 
of modern living, increasing comfort and at the same 
time ensuring not only low energy costs, but also greater 
security. The property includes parking places and a storage.

Această locuință modernă de 640 m2, cu subsol, parter și 
mansardă, se distinge prin pereții înalți de sticlă care asigură 
iluminarea întregului spațiu cu ajutorul luminii solare. Pentru 
că proprietatea beneficiază de un sistem de încălzire și 
răcire eco-friendly, consumul energetic este unul redus, sub 
55 kWh pe an. Este o casă inteligentă care implementează 
sistemul inovator Gira KNX, ce asigură dotări tehnologice 
de ultimă generație ale sistemului electric al locuinței 
contribuind astfel la creșterea gradului de confort al casei, 
un consum energetic redus și nu în ultimul rând sporirea 
gradului de securitate al casei. Proprietatea include locuri 
de parcare și spațiu de depozitare.

The Modum house is composed of ground floor and attic 
with 6 bedrooms and 2 bathrooms. It is a simple, well-built 
house with premium materials and great space distribution, 
offering warmth, coziness and relaxation. The natural light 
and smart heating and cooling system ensure low energy 
consumption throughout the year. The house has a terrace 
and garden with a glorious forest view. The garage has 
capacity for two cars. 

O proprietate modernă, simplă, construită cu materiale de 
cea mai bună calitate și compartimentată inteligent pentru 
a le oferi viitorilor proprietari întreg confortul și relaxarea 
pe care le caută. Lumina naturală și sistemul inteligent de 
încălzire și răcire reprezintă garanția unui consum energetic 
redus pe toată durata anului. Proprietatea dispune și de 
terasă și grădină, ambele cu o vedere panoramică superbă 
spre pădure. Garajul este dublu.

Price (Preț): Upon request (La cerere)
10 bedrooms / 3 bathrooms (10 dormitoare / 3 băi)
Living space (Suprafață utilă): 640 m2

Plot size (Suprafața teren): 2.375 m2

+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com

Price (Preț): Upon request (La cerere)
6 bedrooms / 2 bathrooms (6 dormitoare / 2 băi)
Living space (Suprafață utilă): 293 m2

Plot size (Suprafața teren): 2.123 m2

+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com
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TWO HISTORIC VILLAS IN THE CITY CENTER
DOUĂ VILE ISTORICE ÎN CENTRUL CAPITALEI 

IN THE HEART OF THE CITY

ÎN INIMA ORAȘULUI

In the heart of Bucharest, just 250 m away from Rosetti Square 
and the Intercontinental Hotel, lies an architectural marvel 
built in 1896, iconic for its era.
The property is split into 2 separate buildings, built in the 
same period at the turn of the 19th century.
The property has two separate main entrances, as it is split in 
two buildings which can be purchased separately or together. 
The house from the left side is spread over 5 levels including 
semi-basement and attic and is comprised of 27 rooms, 10 
bathrooms and storage spaces. The house from the right side 
has 4 levels, basement and attic included, and has 16 rooms, 
6 bathrooms and 3 kitchens.

În inima Bucureștiului, la doar 250 m distanță de Piața Rosetti 
și Hotel Intercontinental se află o bijuterie arhitecturală 
construită în anul 1896, reprezentativă pentru epoca 
sa, perioadă în care Capitală țării a cunoscut o creștere 
semnificativă datorită lui Carol I. Imobilul este constituit din 
2 proprietăți alipite, ce au fost construite în același timp. 
Vila are două intrări principale separate, fiind împărțită în 
2 proprietăți ce pot fi achiziționate separat sau împreună. 
Proprietatea din partea stânga se desfășoară pe 5 nivele 
ce includ demisol și mansardă și are 27 de camere, 10 băi 
și spații de depozitare. Cea din partea dreaptă are 4 nivele 
inclusiv subsol și mansardă și include 16 camere, 6 băi și 3 
bucătarii.

Price (Preț): Upon request (La cerere)
27 and 16 rooms / 10 bathrooms (2 7 și 16 camere / 10 băi)
Plots areas (Suprafețe terenuri): 1.042,56 m2 and 740 m2

Built areas (Suprafațe construite): 470 m2 and 666 m2

+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com
diana.dragostin@fineandcountry.com
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UNIQUE VILLA
VILĂ UNICAT

DACIA AREA

ZONA DACIA

PENTHOUSE, NORTH AREA
PENTHOUSE ÎN NORD

ZONA BĂNEASA

BĂNEASA AREA

This is a unique villa with BS + GF + 1F + Attic height 
regime, built in the early 1900s. The building is 
distinguished by a special architectural style, rich decoration 
with solid wood elements, and special and discreet molding 
found in the construction of the balconies. The building was 
completely restored in 2010, retaining and restoring all the 
original architectural elements.
The basement incorporates a technical room, winery, 1 
bathroom and a few storage spaces. On the ground floor, 
benefitting from separate access, there is a reception area, 
2 large rooms with large doors of solid wood, a kitchen 
and bathroom and a generous terrace of 36 m2. The first 
floor hosts 4 bedrooms, bathroom and a large hall. 4 large 
and sunny rooms, a hall and a bathroom are displayed on 
the attic floor. A range of amenities can be found nearby, 
including shops, schools, restaurants.

Vila cu o arhitectură deosebită cu subsol + parter + etaj + 
mansardă a fost construită la începutul anilor 1900. Imobilul 
se distinge printr-un stil arhitectural deosebit, ornamentație 
amplă cu elemente din lemn masiv, care se regăsesc în 
construcția balcoanelor, inclusiv în structura deosebit de 
discretă. Imobilul a fost restaurat în anul 2010, păstrându-se 
absolut toate elementele arhitecturale originale. Subsolul 
găzduiește cameră tehnică, crama, un grup sanitar și câteva 
spații de depozitare. La parter, care beneficiază de acces 
separat, se desfășoară zona de primire, 2 camere mari cu uși 
largi de lemn masiv, o bucătărie, un grup sanitar și o terasă 
generoasă de 36 m2. La etaj sunt 4 dormitoare, o baie și un 
hol. Mansarda cuprinde 4 camere mari, un hol și un grup 
sanitar.

Tucked away in the heart of an oak forest, this exquisite 
penthouse apartment is full of charm, and the perfect place 
to spend time after a busy day. Set in a gated compound, 
with facilities including: concierge, shop, business 
center, private park, playground and laundry service, this 
immaculate and radiant 3 bedroom property incorporates 
a charming fully equipped kitchen, stunning living area 
with recessed shelves and fireplace, fabulous master 
bedroom with fireplace, walk-in dressing room and en-
suite bathroom, a study / playroom, home cinema, Jacuzzi, 
multiple balconies and an incredible terrace. Amenities 
including a whole array of shops, international schools, golf 
club, and swimming pool, all within walking distance.

Răsfață-te în fiecare zi într-un apartament de lux tip 
penthouse, cu 2 dormitoare, living de excepție, cameră 
pentru birou, propriul home cinema, jacuzzi, multiple 
balcoane și o terasă superbă. Înconjurat de o pădure de 
stejari protejată, proiectul rezidențial oferă apartamente de 
lux de închiriat în nordul Bucureștiului, incluzând întreaga 
gamă de servicii all-inclusive definitorii unui resort elegant. 

Price (Preț): 1.150.000 €

+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com
anamaria.munteanu@fineandcountry.com

For rent (De închiriat): 6.500 € / month (lună)

+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com
anamaria.munteanu@fineandcountry.com
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Price (Preț): Upon request (La cerere)
13 rooms / 8 bathrooms (13 camere / 8 băi)
Covered surface (Suprafața construită):
Plot size (Suprafața terenului):

+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com

HISTORIC VILLA
VILĂ ISTORICĂ

CITY CENTER

ÎN CENTRUL ORAȘULUI

A historic villa, with a fabulous location in the city center, is 
arranged B + GF + E. Due to its corner position, it benefits 
from two access points. The villa has 13 large rooms with 2 
guest rooms, 3 storage rooms, 3 kitchens, 8 bathrooms, 3 
thermal power stations and a garage with 2 or 3 spaces for 
cars. This house has high quality finishes, the walls of the 
ground floor are fully finished in solid wood and gold leaf, 
original stained glass windows, and a fireplace.

Vilă monument istoric, cu o localizare de excepție, în 
centru, este dispusă S+P+E. Datorită poziționării sale pe 
colț, beneficiază de două căi de acces. Vilă dispune de 13 
camere spațioase, cu 2 saloane pentru oaspeți, 3 camere 
pentru depozitare, 3 bucătarii, 8 băi, 3 centrale termice 
și garaj cu 2 sau 3 locuri pentru mașini. Această locuință 
beneficiază de finisaje de înaltă calitate, pereții parterului 
fiind integral finisați în lemn masiv și foiță de aur, vitralii cu 
modele originale, și un șemineu. Vilă este nemobilată și este 
racordată la toate utilitățile orașului.



Available at Montegrappa boutiques and authorised dealers worldwide

MONTEGRAPPA.COM

LUXURY GRAND STORE
Blv. Primăverii, Nr. 53, Parter, Sector 1, București

0724 822 748 | www.luxurygs.ro | facebook.com/luxurygs.ro



este o cofetărie artizanală 
specializată în rețete autentic 
franțuzești, care și-a propus să 
revoluționeze una din cele mai 

savuroase prăjituri din lume,
eclerul.

Piața Victoriei, B-dul. Aviatorilor 8;
Ateneul Român, Str. Constantin Esarcu nr. 1,

București; www.frenchrevolution.ro

FRENCH
REVOLUTION

174 x 128 cm
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CHARMING VILLA
VILĂ ÎNCÂNTĂTOARE

DOROBANȚI CAPITALE AREA

ZONA DOROBANȚI CAPITALE

BEAUTIFUL VILLA TO LET
VILĂ SPECTACULOASĂ DE ÎNCHIRIAT

PARIS STREET

STRADA PARIS

The villa we are offering for sale is designed by the famous 
architect Constantin Ciogolea, and is located in the 
Dorobanti Capitale area, close to Victoriei Square. The villa 
is disposed on BS + GF + 1F + A, with a footprint of 103 m2, 
on a 220 m2 plot. There are two access ways, the main one 
and the former employees’ access. The property retains 
many original items:  wood carpentry, crystal windows, 
hand-operated, still-functional roller shutters, wooden 
staircase, silk wallpaper (1930s).

Vilă pe care v-o propunem la vânzare poartă semnătura 
renumitului architect Constantin Ciogolea și este situată în 
zonă Dorobanți Capitale, aproape de Piață Victoriei. Vila 
este dispusă pe S+P+1E+M, cu o amprentă de 103 m2, pe 
un teren de 220 m2. Proprietatea are două căi de acces, 
cea principală și fostul acces al angajaților. Proprietatea 
păstrează multe din elementele originale, tâmplăria de 
lemn, geamurile de cristal, rulourile acționate manual, încă 
funcționale, scara de lemn, tapetul din mătase (1930) și 
boisseria ce îmbrăca pereții parterului.

This exclusive 28 room period villa built in 1940 has been 
magnificently restored and upgraded. With striking 
architecture blending classic European influences, the 1000 
m2 property has 8 bedrooms, 2 kitchens, 11 bathrooms, 3 
balconies and a terrace. 
This incredible property is composed of a basement, 
ground floor and two stories. It also features a covered 
garage, outdoor parking and a tastefully landscaped 
garden.  
This villa also presents a unique private chapel offering a 
serene escape for personal reflection, a mechanical tracker-
action pipe organ and piano and amazing ready-to-use 
fireplaces. The property is within a short distance of all the 
major attractions of Bucharest, right in the heart of the most 
exquisite living area in the city: the Dorobanți area.

O vilă istorică, o construcție remarcabilă cu 28 camere ce 
datează din 1940, modernizată după ultimele standarde 
de inovație și eleganță în domeniu este acum disponibilă 
pentru închiriere. Cu o arhitectură deosebită în care 
se îmbină armonios mai multe influențe europene, 
proprietatea cu o suprafață utilă de 1000 m2 dispune de 8 
dormitoare, 2 bucătarii, 11 băi, 3 balcoane și o terasă.
Această construcție unicat include un subsol, parterul 
și două etaje. Proprietatea are și garaj și două locuri de 
parcare în aer liber și grădină.
Unică prin dotările sale, această vilă se mai face remarcată 
și datorită capelei private de care dispune, un loc de 
reculegere și reflecție personală, instrumentelor muzicale 
disponibile (orgă și pian), precum și a șemineelor deosebite 
ce sunt la îndemână viitorilor chiriași pentru a fi folosite.
Proprietatea este situată în aproprierea celor mai mari 
atracții ale Bucureștiului, chiar în inima celei mai exclusive 
zone de locuit din Capitală: Dorobanți.

Price (Preț): Upon request (La cerere)
Plot area (Suprafața teren): 220 m2

+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com
oana.mihailescu@fineandcountry.com

For rent (De închiriat): 14.000 € / month (lună)
8 bedrooms / 11 bathrooms / 2 kitchens
(8 dormitoare / 11 băi / 2 bucătării)
Living area (Suprafață utilă): 1.000 m2

Built area (Suprafața construită): 1.437 m2

+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com
anamaria.munteanu@fineandcountry.com
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+40 (0)21 230 44 55
romania@fineandcountry.com
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FINE & COUNTRY ROMANIA 
RECOMMENDS

SPECTACULAR 
HOMES IN 

BUCHAREST

FINE & COUNTRY ROMÂNIA 
RECOMANDĂ

LOCUINȚE 
SPECTACULOASE 
ÎN BUCUREȘTI

1. 3 BEDROOM APARTMENT, TO LET
1. APARTAMENT CU 3 CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT
If you appreciate both comfort and luxury, then this 3-bedroom 
apartment is the perfect choice. The apartment is located in 
a residential complex in the Dorobanti area, a highly sought-
after location in Bucharest. The 160 m2 usable area is efficiently 
divided, with the living area combined with the dining one, 
2 bathrooms and a guest toilet, and especially 2 exquisite 
terraces, the perfect places for relaxation

Dacă apreciezi atât confortul cât și luxul, atunci acest 
apartament cu 3 dormitoare este alegerea perfectă. 
Apartamentul se află într-un complex rezidențial în zonă 
Dorobanți, o locație extrem de apreciată în București. 
Suprafața utilă de 160 m2, este eficient compartimentată, 
având partea de living cu zonă de dining, 2 băi și o toaletă de 
oaspeți, iar dacă nu este de ajuns o terasă pentru a petrece 
timp în aer liber, atunci trebuie să știți că există 2 terase, 
acestea fiind locul perfect de relaxare și destindere. La toate 
acestea se adaugă și un loc de parcare în subteran.

For rent (De închiriat): 7.200 € + VAT / month (lună)
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7. EXQUISTE APARTMENT
7. APARTAMENT DE EXCEPȚIE
An elegant and spacious apartment in a brand new building, 
located in the heart of Bucharest, just minutes away from Icoanei 
Park, a location that combines an excellent central position 
with many cultural areas and the peace and comfort of the 
surrounding villas and green areas. The apartment features the 
highest finishing quality.

Apartament elegant și spațios, situat în inimă Capitalei, la numai 
câteva minute de Grădină Icoanei, localizare ce combină o 
poziție centrală de excepție cu multiple zone culturale, liniștea 
și confortul unei zone rezidențiale, înconjurată de zone verzi. 
Apartamentul va avea finisaje de cea mai mare calitate.

Price (Preț): Upon request (La cerere)

5. ATTRACTIVE PROPERTY
5. PROPRIETATE ATRACTIVĂ
An outstanding opportunity to purchase a particullary attractive 
and unique property. The property offers generous proportions 
to all the principal rooms and extends to almost 1300 m2 built 
surface. Flexible living accommodations at customer’s request 
are available. The build completion date for this beautifully 
presented accommodation is 2019.

O oportunitate excelentă de achiziționare a unei proprietăți 
atractive și unice. Proprietatea cu o suprafață construită de 
aproape 1300 m2 de pune la dispoziția viitorilor proprietari 
camere spațioase. Compartimentarea și finisajele finale vor fi 
făcute la cererea clientului. Data finalizării constructiției este 2019. 

Price (Preț): Upon request (La cerere)

6. GREAT OPPORTUNITY
6. OPORTUNITATE EXCELENTĂ
A wonderful opportunity to purchase an apartament in this 
villa. Located near lake Floreasca with 17 modern apartments 
available, the building is within walking distance from Herăstrău 
Park. Available for sale or rent.

O oportunitate minunată de a achiziționa un apartament în 
această construcție de tip vilă. Construită în apropiere de lacul 
Floreasca clădirea dispune de 17 apartamente moderne situate 
la o distanță de 10 minute de mers pe jos de parcul Herăstrău. 
Apartamentele sunt disponibile pentru cumpărare sau vânzare.

Price (Preț): Upon request (La cerere)

4. EXTRAORDINARY VILLA
4. VILĂ UIMITOARE
This villa features a Neo-Romanian architecture with 
Brancoven influences and is located on a quiet street in 
the historic neighborhood of Domenii, near to the Casin 
Monastery. This extraordinary property will charm and 
transport you to a quieter and more peaceful time. The 
villa is brick-built, with concrete frames and floors, and has 
been re-consolidated in the 2000s. The house is partially 
completed offering unlimited options for reconfiguration 
and finishing.

Această vilă cu arhitectură neoromânească și influențe 
brâncovenești este situată pe o stradă liniștită din cartierul 
istoric Domenii, nu departe de Mănăstirea Casin. Este o 
proprietate ce încânta privirile și te transportă într-o lume 
ieșită din comun. Vilă este construită din beton și cărămidă, 
cadre și planșee de beton, fiind reconsolidată în anii 
2000. Interiorul casei este parțial finalizat, oferind opțiuni 
nelimitate privind compartimentarea și finisarea sa.

Price (Preț): 1.450.000 €

2. PENTHOUSE FOR SALE
2. PENTHOUSE DE VÂNZARE
5 room apartment for sale, Aviatorilor area. A delightful 
penthouse built in 2012.  If you are looking for luxury and 
style, this 4-bedroom apartment is the perfect opportunity 
for you. The apartment is located in a residential complex 
in the Aviatorilor area. The 192 m2 usable area is efficiently 
divided, with 4 bedrooms, a kitchen, 5 bathrooms and 2 
terraces.

Penthouse cu 5 camere de vânzare în zonă Aviatorilor. Un 
penthouse de excepție din 2012. Dacă îți dorești o locuință 
exclusivistă, cu stil în nordul Capitalei, această este ocazia 
perfectă pentru ține. Apartamentul este localizat în zonă 
Aviatorilor. Cu o suprafața utilă de 192 m2, apartamentul 
beneficiază de o compartimentare eficientă având 1 
bucătărie, 5 băi și 2 terase alături de cele 4 dormitoare 

Price (Preț): 1.300.000 €

3. SPANNISH INSPIRATION
3. INSPIRAȚIE SPANIOLĂ
‘El Nido’, a unique boutique property located in the 
prestigious north part of Bucharest, just a short walk from 
the natural beauty of Herastrau park and lake.Disposed on 
Bs+ Gf+ 4F+ 5 R, it has a good mix of apartments ranging 
from 2 rooms up to 5, from simple apartments (75 m2) to 
duplex penthouses  (211 m2) with generous terraces (190 
m2).El Nido is the place you will call Home, close to the 
pulse of the city, Dorobanti Square, Victoriei Square, Charles 
De Gaulle Square and connected at the same time to green 
oases such as Herastrau Park and Kiseleff Park.

El Nido este situat într-o locație premium, în nordul 
capitalei, foarte aproape de Parcul Herăstrău. 
Este un imobil boutique, cu doar 15 apartamente, ce îmbină 
perfect luxul cu confortul și tehnologia unei reședințe 
moderne. Dispus pe S+4E+ 5 R,  are un mix de apartamente 
începând de la 2 camere, până la 5, de la apartamente 
simple ( 75 m2), până la penthouse-uri dispuse pe două 
niveluri ( 211 m2), cu terase generoase ( 190 m2). El Nido este 
locul pe care îl veți numi Acasă, aproape de pulsul orașului 
, Piață Dorobanți, Piață Victoriei, Piață Charles De Gaulle și 
în același timp conectat la oaze de verdeață precum Parcul 
Herăstrău și Parcul Kiseleff.

Price (Preț): Upon request (La cerere)

8. INVESTMENT OPPORTUNITY
8. OPORTUNITATE DE INVESTIȚIE
This is an amazing investment opportunity in one of Dorobanti’s 
most famous and exclusive residential areas. Measuring 361.65 
m2 of usable living space, the three storey villa comprises 14 
rooms, 5 bathrooms and 4 kitchens. This old building can be 
flipped into a modern, hybrid treasure, either by keeping it as a 
whole or by separating it into apartments on each floor.

Oportunitate de investiție extraordinară într-una dintre cele mai 
faimoase și exclusiviste zone rezidențiale din Dorobanți. Vilă cu 
o suprafață de 361.65 m2 utili și 3 etaje are 14 camere, 5 băi și 4 
bucătarii. Această construcție veche poate fi transformată într-o 
comoară-hibrid modernă, fie păstrând-o întreagă, fie împărțind 
spațiul în apartamente aferente fiecărui etaj.

Price (Preț): Upon request (La cerere)



directory
EAST & EAST MIDLANDS

BEDFORDSHIRE
Bedford 01234 607999
Biggleswade 0330 333 1060

CAMBRIDGESHIRE
Cambridge  01223 363700
Huntingdon 0330 333 1060
Ramsey  0330 333 1060
Sawtry  0330 333 1060
St Ives  0330 333 1060
St Neots  0330 333 1060

DERBYSHIRE
Buxton 01298 23038

 01246 208768
Derby 01332 973881

ESSEX
Billericay  01277 654555
Brentwood 01277 781113
Chelmsford  01245 257001
Chigwell  020 8418 0018
Colchester  01206 545476
Dedham 01206 323375
Great Dunmow  01371 876501
Hornchurch 01708 841000
Ingatestone 01277 781111
Laindon 01268 886660
Loughton  020 8418 0018
Romford 01708 842000
Saffron Walden 01799 522641

 01277 781112
Southend-on-Sea 01702 568060

HERTFORDSHIRE
Berkhamsted  01442 877627
Bishop’s Stortford  01279 757500
Brookmans Park  01707 662222
Broxbourne/Hoddesdon  01992 449500
Hitchin 01462 222555
Radlett 01923 853366
Redbourn 01582 793116
Royston  0330 333 106
St Albans  01442 877627
Ware  01920 443898
Welwyn   01438 535333

LEICESTERSHIRE
Loughborough  01509 891398
Market Harborough  01858 463747
Melton Mowbray  01476 584164

LINCOLNSHIRE
Barton 01652 462462
Barton upon Humber 01652 237666
Brigg 01652 237666

Gainsborough 01427 325666
Grimsby 01472 867880
Lincoln  01522 287008
Scunthorpe 01724 304999
Stamford  01780 750200

NORFOLK
Diss  01379 646020
Fakenham  01328 854190
King’s Lynn  01553 769100
Norwich  01603 221888
 
NORTHAMPTONSHIRE
Northampton  01604 309030
 
NOTTINGHAMSHIRE
Nottingham 0115 982 2824

SUFFOLK
Bury St Edmunds 01284 718822
Debenham 01728 861481
Ipswich  01473 289700
Woodbridge  01394 446007

HEART & SOUTH WALES

GLOUCESTERSHIRE
Bourton-on-the-Water 01451 824977
Cheltenham 01242 220080
Cirencester 01242 220080
Moreton in Marsh 01608 653893
Stow-on-the-Wold 01451 833170
Stroud 01242 220080
Tewkesbury 01242 220080

HEREFORDSHIRE
Hay-on-Wye  01497 820778
Kington  01544 230316
Leominster  01568 610222
Ross-on-Wye  01989 764132

MONMOUTHSHIRE
Abergavenny  01873 858990
Chepstow  01291 629799
Monmouth  01600 775930
Newport 01600 775930
Usk  01291 672212

PEMBROKESHIRE
Haverfordwest  01834 862138
Milford Haven  01834 862138
Narberth  01834 862138
Pembroke  01834 862138
Tenby  01834 862138

POWYS
Brecon  01874 610990
BuilthWells  01982 552259

Knighton  01547 528621
Llandrindod Wells  01597 823300
Newtown  01686 623123
Presteigne  01544 267038
Welshpool 01938 531000

SHROPSHIRE
Bishops Castle  01588 630070
Bridgnorth 0800 0787 370
Church Stretton  01694 722288
Craven Arms  01588 672385
Ludlow 01584 872153
Shrewsbury 01743 296116
Whitchurch 01948 662281

SOUTH WALES
Cardiff 02920 730888
Swansea  01792 367301

WARWICKSHIRE
Rugby  01788 820062
Leamington Spa  01926 455950

WEST MIDLANDS
Birmingham 0121 272 6800
Coventry  02476 500015
Solihull  0121 746 6400

WORCESTERSHIRE
Cleobury Mortimer  0800 0787 370
Droitwich Spa  01905 678111
Kidderminster 0800 0787 370
Stourport on Severn  0800 0787 370
Tenbury Wells  0800 0787 370

LONDON & SOUTH EAST

BERKSHIRE
Ascot  01344 624624
Newbury  01635 35010
Windsor  01753 255555

BUCKINGHAMSHIRE
Aylesbury 01296 394822
Hazlemere  01494 711677
Milton Keynes 01908 713253
Princes Risborough  01844 343131

HAMPSHIRE
Drayton  023 93 277277
Emsworth 01243 487969

ISLE OF WIGHT
Newport  01983 520000

JERSEY, CHANNEL ISLANDS
St Helier  01534 840022



directory
KENT
Broadstairs  01227 479317
Cranbrook 01580 715000
Canterbury  01227 479317
Dartford 01322 628267
Deal  01227 479317
Hartley  01474 700009
Hythe  01227 479317
Tenterden 01580 766388
West Malling 01732 222272
Whitstable  01227 479317

LONDON
Bow 020 3861 8810
Canary Wharf 020 7987 8777
Cockfosters 020 3819 7999
Coombe 020 3397 1199
Finsbury Park 020 3475 1476
Fulham 020 7731 0031
Mayfair  020 7079 1523
Royal Docks 020 8220 9000
Tooting  020 7731 0031
Wanstead 020 8418 0018

MIDDLESEX
Teddington  020 3397 1199

OXFORDSHIRE
Abingdon 01235 555557
Banbury 01295 239666
Bicester  01869 240075
Botley  01865 790104
Headington 01865 759550
Witney 01993 772254

SURREY
Caterham 01883 342205
Cheam  020 8770 3377
Coulsdon  020 8660 6689
Croydon 020 8668 3222

 01784 438951
Epsom 020 8652 2929
Hampton Wick 020 3397 1199
Kingswood  01737 361014
Walton on Thames 01932 310321
Warlingham 01883 622181
Woldingham  01883 653040

SUSSEX
Brighton & Hove 01273 739911
Downland Villages 01273 493500
Eastbourne  01323 726060

 01825 767575

NORTH WEST

CHESHIRE
Chester  01244 317833
Crewe  01270 255396
Knutsford 01565 621624
Nantwich  01270 625410
Northwich 01606 41318
Tarporley  01829 731300

CUMBRIA
Ambleside  015394 32220
Cockermouth  0845 872 5453
Kendal  01539 733500
Penrith  01768 869000
Windermere  015394 47717

LANCASHIRE
Blackburn  01254 662223
Bolton 01204 322800
Lancaster  01524 380560
Ramsbottom  01706 826754
Whalley  01254 828922

MERSEYSIDE
Liverpool  01704 468040
Wirral 0151 3342200

WEST COUNTRY
BRISTOL
Bristol 0117 946 1946
 
CORNWALL
Bodmin  01208 76800
Bude  01288 353661
Launceston  01566 771919
Newquay  01637 870414
Padstow 01841 533386
Rock 01208 869218
Saltash  01752 850418

DEVON
Barnstaple  01271 347861
Bideford  01237 472344
Braunton  01271 812263
Budleigh Salterton  01395 444400
Exeter  01392 349349
Exmouth 01395 264111
Ilfracombe  01271 863091
Ivybridge 01752 897909

Lynton  01598 752527
Plymouth  01752 663322
South Molton  01769 575797
Torbay 01803 898321
Torrington  01805 624334

DORSET
Bournemouth 01202 555550
Dorchester 01305 757300
Ferndown 01202 855595
Wareham 01929 555300
Weymouth  01305 835300
Wimborne 01202 842842
 
SOMERSET
Bath  01225 320032
Dulverton  01398 324818
Minehead  01643 700210
Taunton  01823 423500
Wellington  01823 653919
Wiveliscombe  01984 624055

YORKSHIRE & NORTH EAST
COUNTY DURHAM
Darlington  01325 488619
Durham City  0191 384 2277
Wynyard  01740 645444

EAST YORKSHIRE
Willerby 01482 420999
 
NORTH YORKSHIRE
Harrogate 01423 720944
York 01904 697242
 
SOUTH YORKSHIRE
Barnsley  01226 729009
Bawtry  01302 591000
Rotherham 01709 366708

 01226 370520
 
TYNE AND WEAR
Newcastle upon Tyne 0845 4596000
South Shields 0191 427 4959
 
WEST YORKSHIRE

 01484 550620
Leeds 0113 203 4939

 01924 234888
Wetherby  01937 583535



Fine & Country International

HEAD OFFICE
LONDON
119-121 Park Lane, Mayfair 
London W1K 7AG
Tel: +44 20 7079 1515 
Fax: +44 20 7629 2329

Fine & Country Golf
Tel: +44 20 7030 3590

AUSTRALIA 
SYDNEY
316 New South Head Rd 
Double Bay, NSW, 2028
Tel: +61 1300 960 037

FRANCE 
CANNES
13 Rue Pasteur, Cannes 06400
Tel: +334 92592593

HUNGARY
BUDAPEST
Palazzo Dorottya, Apaczai Csere Janos utca 15 
1051 Budapest, Hungary 
Tel: +36 1 374 0129  

ITALY  
ROVERETO
Via Santa Maria 7, Rovereto 38060
Tel: +39 3479 944 378

MALTA  
92, George Borg Olivier Street
St Jullians STJ1080
Tel: +356 21384688/9  

NAMIBIA  
WINDHOEK
Post street 10\11, Kaiserkrone
Tel: +264 61 229306  

PORTUGAL 
ESTORIL
Avenida Aida 
Edifício Arcadas do Parque, Loja 19
2765-187 Estoril
Tel: +351 214 643 636 

ALGARVE 
Praia da Carvoeiro
Rua do Barranco, 62  
Carvoeiro, 8400-569 Lagoa 
Tel: +351 282 354 140 

RUSSIA
ST. PETERSBURG

 
St. Petersburg, 191123, Russia
Tel: +7 (812) 322-52-01 
Tel: +7 (812) 937-37-47

SOUTH AFRICA
RIVONIA 
International Realty, 29 Autumn Street
Tel: +27 11 234 6545  

SPAIN
HEAD OFFICE
Tel: +34 607 503 584

THE CHANNEL ISLANDS 
JERSEY 
5 King Street, St Helier, Jersey JE2 4WF
Tel: +44 1534 840022

UAE
DUBAI HEAD OFFICE

Tel: +971 4 427 0202 

USA
FLORIDA
9550 West US Hwy 192, Clermont 
Florida 34714, USA
Tel: +44 001 407 908 0082

WEST AFRICA
LAGOS
13 Adetokunbo Ademola St. Victoria Island
Tel: +234 12710722

ROMANIA
BUCHAREST
Gheorghe Lazar Street, no. 5, 1st District
Tel: +40 21 230 44 55
romania@fineandcountry.com





Local Expertise,
National Presence,
International Audience 
Our international activities are co-ordinated from our showroom in Park Lane, Mayfair, London and in over
300 locations worldwide. We combine the international market with the local expertise and knowledge of carefully 
selected independent property professionals.

Fine & Country Head OfÞ ce, 119-121 Park Lane, Mayfair, London W1K 7AG


