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DIE PRAGTIGE BALANS IS SIGBAAR SODRA U DIE LANDGOED 
BETREE DEUR SY FYNGEKONTROLEERDE HEKKE WAT BEMAN 
WORD DEUR VRIENDELIKE SEKURITEITSPERSONEEL. WANNEER 
U VERDER DEUR DIE LANDGOED BEWEEG, SAL U DIE 
BEELDSKONE HUISE OPMERK, WAT ALMAL STYLVOL OMRING 
WORD DEUR GOEDUITGELEGDE LANDSKAPPE EN MERE.

Hierdie eksklusiewe, tog landelike landgoed is slegs 15 minute buite die 
besige stad, Pretoria. Daarom is dit maklik om by die winkelsentrums, skole en 
vermaakaantreklikhede uit te kom, wanneer ŉ mens nie besig is om jou eie 
privaatheid in die Lombardy Landgoed en Gesondheidspa, wat ŉ mens aan ŉ 
landelike toevlugsoord herinner, te geniet nie. 

 
Die heel beste, onopvallende sekuriteit verseker gemoedsrus, bevorder 

ontspanning en bied die geleentheid om al die plesiere van hierdie landgoed 
ten volle te benut – óf dit nou is om die fasiliteite te geniet, óf om aktief te wees 
en te oefen in die lieflike buite-omgewing. Gepraat van, die landskappe is 
ontwerp deur die bekroonde landskapargitekte, Uys & White, wat hul inspirasie 
vanuit die Lombardy-streek in Italië gekry het. Die sekuriteitsmaatreëls sluit 
GKTV-kameras, toegangbeheer, ŉ onderlangse indringeropsporingstelsel, 
wagte wat patrolleer en peuterbestande, trekbare maasdraad (van dié wat 
sommige van Suid-Afrika se mees waardevolle bates beskerm) in. 

Die bekroonde SAOTA- en QTS-argitekte het die wonings in hierdie 
landgoed ontwerp om esteties bevredigend te wees, met elk hul eie ruim patio 
en balkon, geïnspireer deur die meesterargitek, Frank Lloyd Wright se 
Prairie-styl-ontwerp. 

In die geheel bied Lombardy Landgoed en Gesondheidspa ŉ skaars en 
moontlik onvergelykbare leefstyl. Hierdie leefstyl, asook die sin van 
gemeenskap, dra by tot die eksklusiwiteit van hierdie vriendelike landgoed. Die 
inwoners kan hul leefstyl deel en geniet saam met eendersdenkende individue. 

Die gronde moedig meer buitelewe aan – in werklikheid is dit die ideale plek 
om te kuier saam met vriende, familie en bure.

 
Die vreedsaamheid word aangevul deur die groenigheid, die mere en die 

vloeiende waterweë wat alles onderhou word deur Lombardy se 
groeninisiatiewe wat beoog om die landgoed se koolstofvoetspoor te verklein. 
Bome word geplant, gras word herplant en tonne papier en glas word elke 

maand herwin. Die tuine word versorg deur toesighouers, tuinboukundiges en 
uitgesoekte personeel, terwyl die waterfonteine versorg word deur ŉ span 
spesialiste. Daar is nie baie landgoedere wat bekend is vir hierdie tipe pogings 
nie – nog ŉ kenmerk wat Lombardy Landgoed en Gesondheidspa van die 
ander onderskei. 

Wanneer dit by die fasiliteite kom, is daar nie baie boetiekhuise of 
meenthuise in komplekse wat toegang het tot die gehalte fasiliteite wat deur 
hierdie landgoed aangebied word nie. As hulle wel hierdie fasiliteite het, is dit 
vir seker nie op dieselfde standaard as dié van Lombardy Landgoed en 
Gesondheidspa nie. Die Soulstice Dagspa vorm deel van ŉ groep van 
Suid-Afrika se top 5 dagspa’s en is die tuiste van internasionaal-gekwalifiseerde 
terapeute. Inwoners en hul besoekers sal hul verlustig in hierdie luuksheid, wat 
volgehou word deur hoë standaarde.  

Die 5-ster Lombardy Boetiekhotel en Konferensievenue bied 20 luukse 
suites en verwelkom fynproewersetes en funksies, private of intieme 
geleenthede, soos troues, en klein en groter konferensies – alles in ŉ 
sekuriteitslandgoed. 

Die oorvloedige geleenthede om ’n seldsame lewe van vryheid, 
ontspanning en luuksheid te skep, is onmiskenbaar, terwyl die 
natuurlike, boeiende skoonheid eenvoudig bydra tot die allure.

Kan jy jou voorstel om by ’n eksklusiewe gemeenskap aan te sluit, waar 
eendersdenkende mense bymekaarkom en floreer in ’n ontsagwekkende 
omgewing waar bekende argitektuur en verbluffende landskapkuns die 
agtergrond vorm? Dit is beslis moontlik.

LOMBARDY LANDGOED EN GESONDHEIDSPA IS ’N VEILIGE, VREEDSAME WOONPLEK MET UITSTEKENDE FASILITEITE

Hierd ie  on tw ikke lde  landgoed b ied  ’n  luukse lee fs ty l  in  ‘n  gesogte  omgewing.     

Lombardy Landgoed en Gesondheidspa
lok oordeelkundige kopers.


