Bem-vindo a Madrid
Estes quatro arranha-céus constituem um parque empresarial construído nos terrenos
da antiga Cidade Desportiva do Real Madrid. As quatro torres são a Torre Foster, a
Torre PwC (antes Sacyr Vallehermoso), a Torre de Cristal e a Torre Emperador
Castellana. Junto às torres ergue-se um quinto edifício, o Caleido, que será inaugurado
em 2021.
Estes arranha-céus contêm na sua maior parte escritórios, mas também serviços, como um hotel
ou um jardim. Cada torre tem, adicionalmente, vários pisos subterrâneos de estacionamento. A
construção destes quatro edifícios começou no ano de 2004 e terminou em 2008. Com uma altura
de 248 m, a Torre Foster é uma obra de Norman Foster. As plantas estão organizadas de modo
semelhante a uma estante.
O arquiteto argentino César Pelli é o autor do projeto Torre Cristal, com uma altura de 249 m. Na
sua parte mais alta aloja um jardim. A Torre PwC tem uma altura de 236 m e está dividida em 52
pisos. Este edifício, desenhado pelos arquitetos Carlos Rubio Carvajal e Enrique Álvarez-Sala
Walter, é o único dos quatro que foi desenhado por arquitetos espanhóis, e alberga um hotel de 5
estrelas de grande luxo, o Eurostars Madrid Tower, que ocupa os primeiros 31 pisos, e dispõe de
um restaurante com dois andares e uma vista panorâmica da cidade de Madrid. Com mais de
cinquenta andares, a Torre Emperador Castellana tem uma altura total de 224 metros.
A construção do quinto arranha-céus, o edifício Caleido, iniciou-se em 2017. O edifício terá uma
altura de 181 metros, e estará dividido en dois espaços: uma base de 20 metros e quatro pisos, e
uma torre de 161 metros de altura com 36 pisos. O edifício ficará rodeado por uma ampla zona
verde de 33000 m2, e por uma área comercial aberta de 16000m2.

Informação de interesse
Endereço

Zona

Paseo de la Castellana, 259 28046

Otros
Autocarro

Metro

66, 67, 124, 134, 135, 147, 173, 174, 175,

Begoña (L10)

176, 178, SE704, N24

Cercanías (Local train)
Madrid-Chamartín

Preço
Acesso livre.
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