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ROTTERDAM

De pure avant-garde van het nieuwe CasaNova lonkt, verleidt 
en maakt waar. De iconische prismavorm, van de eerste 
tot en met de vijfendertigste verdieping, zorgt vanuit ieder 
appartement of penthouse voor een unieke panoramische 
kijk op Rotterdam.

Leef met de historische Wijnhaven en het nieuwe Maritiem 
District aan je voeten. Geniet van de internationale grandeur 
van de Rotterdamse binnenstad met zijn vele restaurants, 
musea en nieuwe start-ups.

CasaNova is niet alleen wonen en genieten van het leven in 
de stad. Binnen en buiten CasaNova wordt een breed scala 
aan voorzieningen en diensten ingericht. Een prachtige 
gezamenlijke daktuin, een huismeesterservice en luxe 
gastenverblijven maken daar deel van uit. Zo wordt het 
verblijven er nog verleidelijker.

You will love this place!
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ENSEMBLE AAN
DE WIJNHAVEN

De woontorens CasaNova en The Muse vormen samen 
het nieuwe woongebied aan de kade van de historische 
Rotterdamse Wijnhaven. BARCODE architects heeft 
beide gebouwen ontworpen als een eenheid met ieder een 
duidelijke eigen unieke signatuur.

De onderbouw van beide torens zorgt voor een prachtig 
fundament, waaruit beide bijzondere torens oprijzen. In de 
onderbouw zijn de luxe havenappartementen, parkeerlagen 
en zeer bijzondere voorzieningen gehuisvest. 
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116 APPARTEMENTEN
IN DIVERSE GROOTTES EN INDELINGEN

De vorm van CasaNova zorgt ook voor een unieke lay-out 
van de torenappartementen. Een ruim windluw balkon 
op alle hoeken, een efficiënte plattegrond (zonder schuine 
wanden) met veel ruimte en mogelijkheden voor jezelf of je 
gasten. Iedere leefruimte ligt aan een gevel met kamerhoge 
raampartijen. Daarmee heb je van ’s ochtends tot ’s avonds de 
stad aan je voeten. CasaNova blijft je verleiden.

De 116 woningen in CasaNova kennen veel diversiteit 
in ligging, grootte en indeling. De gemeenschappelijke 
delers zijn het hoge afwerkingsniveau en de absolute top 
in uitrusting en voorzieningen. Die gelden voor ieder 
appartement of penthouse. 

Op de volgende pagina’s ziet u een eerste preview aan 
plattegronden van appartementen.
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TORENAPPARTEMENT
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93 M2 - ZUID-OOST



TORENAPPARTEMENT
122 M2 - ZUID-WEST
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TORENAPPARTEMENT
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137 M2 - ZUID-WEST
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De daktuin die tussen de torens van The Muse 
en CasaNova komt is straks ongeveer 1.500m2 
groot wordt een ontspannende en groene 
ontmoetingsplek, exclusief voor de bewoners 
van de beide torens. Voor de inrichting van 
deze daktuin worden straks keuzes gemaakt op 
het gebied van materiaal en beplanting. Daarbij 
is het uitgangspunt dat deze moeten passen bij 
de luxueuze uitstraling van het woongebied.  
Ook zal de inrichting van de daktuin erop zijn 
gericht dat bewoners elkaar er op ontspannen 
wijze kunnen ontmoeten en een drankje 
kunnen doen.

CASANOVA
COLLECTIEVE DAKTUIN
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Do
You
Love
CasaNova?

Schrijf je dan in op de website




