
STAP NA BUITE EN ASEM ’N VARS BRIESIE IN, ELKE DAG
Word deel van ’n florerende gemeenskap in die skilderagtige Lombardy Estate & Health Spa.

Lombardy Estate & Health Spa is 
feitlik in elke opsig ’n vars briesie. 
Die gemaklike toegang vir inwoners 
tot die buitelewe is waarskynlik die 
grootste geskenk. ’n Letterlike ‘vars 
briesie’ hier is nie van korte duur 
nie, maar langdurig.

Kort na die vestiging van die landgoed, het hierdie 
leefstyllandgoed se lowerryke tuine en gronde ’n groot 
genoeg indruk gemaak om bekroon te word. Uys & White 
is die bekroonde landskapargitekte verantwoordelik vir die 
omskepping van bykans 100 hektaar waardevolle grond in 
sorgvuldig beplande terreine wat strategies dog esteties 
versier is met pragtige mere, vloeiende waterweë en 
uitgebreide groenigheid – wat alles voëllewe asook 
skadelose wild gelok en behou het.

Die damme en mere word tans versorg deur ’n 
deskundige span en die pragtige landskap floreer steeds in 
die hande van toegewyde toesighouers, tuinboukundiges 
en personeel wat met die hand uitgesoek is.                       
Groen inisiatiewe geniet altyd voorkeur om seker te maak 
dat die versorging volhoubaar is en om Lombardy Estate         
& Health Spa se koolstofvoetspoor te verminder. Dit sluit in 
verplant van gras, produseer en gebruik van kompos op 
die perseel en maandelikse herwinning van groot 
hoeveelhede glas en papier.

Alhoewel ’n mens verwyderd van die stad voel, is verskeie van die geriewe in Pretoria binne 
maklike bereik. Van die dienste is egter digby. Op die landgoed verwelkom die uitstekende Soulstice 
Day Spa, bedryf deur die Spas of Distinction-groep (’n topgroep Suid-Afrikaanse 5-ster-dagspa’s), 
kliënte om te ontspan en die luukse te geniet. ’n Wye verskeidenheid terapieë en behandelings word 
deur terapeute met internasionale kwalifikasies aangebied. Geriewe kan ná jou behandeling gratis 
gebruik word.

Lombardy Boetiekhotel sorg vir kieskeurige restaurantgangers. Ontbyt kan in die biblioteek geniet 
word en die elegante Monza-restaurant sorg vir uitstekende aandetes. Oorspronklike wyn, versamel 
in die landgoed se eerste 30 jaar van bestaan, word gehou in die kelder wat ook gebruik kan word 
vir privaat funksies of intieme aandetes.

Wat Lombardy Estate & Health Spa as ’n geheel aanbied is skaars en buitengewoon verfrissend as dit 
vergelyk word met ander ontwikkelings in Pretoria en omgewing. Daar is beslis niks soortgelyks nie.

Die gevolglike rustige atmosfeer in Lombardy Estate & 
Health Spa herinner sterk aan die landelike wat sorg dat ’n 
ontspanne leefstyl natuurlik ontplooi; een wat inwoners 
inspireer om tyd in die buitelug deur te bring. Beide 
beroepsindividue en jong en groeiende gesinne waardeer 
hierdie geleentheid. Die allernuutste sekuriteitsmaatreëls 
speel natuurlik ’n integrale rol hierin as dit kom by 
gemoedsrus wat ervaar word. Sekuriteitskenmerke word 
sover moontlik op so ’n manier aangewend dat dit 
naatloos inskakel by die skoonheid van die natuur. 
Bekende plaaslike argitekte het die omgewing goed benut 
as daar gekyk word na hoe die gewilde boetiekwonings 
die plat landskappe subtiel komplementeer.

’n VARS BRIESIE

Benewens die passiewe verlustiging aan die skoonheid 
en veiligheid van hulle omgewing, kan inwoners ook die 
vryheid om ’n aktiewe leefstyl te leef geniet. Stap, hardloop 
en fietsry kan alles gerieflik geniet word, alleen of saam      
met vriende, familie en bure. Die landgoed spog ook met   
’n tennisbaan vir vriendelike of meer mededingende tennis. 
Die klubhuis is natuurlik ’n opsie as sosiale geleenthede   
dit vereis.

Vars lug is gratis, maar die gevoel van behoort aan ’n eksklusiewe 
landgoed is van onskatbare waarde.

BESKIKBAARHEID IS BEPERK, MOET DUS NIE WAG OM EIENDOM HIER 
TE BEKOM NIE. KONTAK ONS VANDAG NOG:

Claudette Oosthuysen: 072 156 6219
Juanita du Plessis: 082 322 3407
Lizette Leas: 082 929 3225
Ontwikkelaar : 087 725 5590
E-pos: info@lombardyestate.co.za


