LUUKSE LEEFWYSE
VEILIGE TUISTE
’n Uitstekende belegging

Lombardy Estate & Health Spa het sinoniem
geword met luukse leefwyse en sekuriteit.
Sy benydenswaardige ligging, pragtige gronde
en geïnspireerde argitektuur is alles deel van
die suksesverhaal en hou aan om belegging
te regverdig en aan te moedig. Die gevoel van
gemeenskaplikheid laat hierdie landgoed verder
uitstaan en maak dit ’n plek wat mense met trots
hul tuiste kan noem.
’n Veilige landgoed
Sekuriteit in Lombardy Estate & Health Spa is uitstekend, dog
onopvallend.
Die
allerjongste
sekuriteitskenmerke
sluit
in
geslotekring-televisiekameras, ’n koverte indringerwaarnemingstelsel,
toegangbeheer en patrolliewagte, asook topgehalte peutervrye sterk
maasdraad.
Die toegewyde sekuriteitskomitee het Fase 2 opgraderings aan die
kameras, elektriese heining, kontrakteurshek en grens-kolligte uitgerol.
Hulle is altyd ernstig daarop ingestel om Lombardy Estate & Health Spa
’n veiliger plek te maak.
Hulle fokus op: die aanspreeking van swakpunte indien en wanneer
hulle geïdentifiseer word; verfyning van toegangsbeheerreëls vir
nie-inwoners; ondersteuning van die uitstekende samewerking tussen
die landgoed se sekuriteitdiensverskaffer, die Lakes misdaad
voorkomingsforum (MVF) en Boschkop polisiestasie; en die strategies
evaluasie van grense wat gedeel word met ander landgoede om
oplossings vir verbetering te vind.

Skilderagtige landskap
Die gronde, ontwerp deur bekende landskapargitekte Uys & White,
bly ‘n praatpunt en verkoopspunt en dus het Lombardy Estate &
Health Spa ook ‘n komitee wat daarna omsien. Die gronde en tuine
word beskerm en bevorder deur deurlopende ontwikkeling,
instandhouding, monitering en verbetering. Oorweging word geskenk
aan die aanbring van Boorgate en besproeiingstelsels.
Die gronde gaan ook ’n lank verwagte speelpark ryker word.

’n Luukse leefwyse sonder weerga
Die landgoed se indrukwekkende voorkoms is die resultaat
van uitstekende samewerking tussen die bekroonde SAOTAen QTS-argitekte. Hulle inspirasie kom van meesterargitek

Frank Lloyd Wright en sy Prairie-styl ontwerp. Ontwikkelings sluit in Lombardy
Fountains-meenthuise, Lombardy Lakes-boetiekwonings en Lombardy-erwe
wat gereserveer word vir losstaande wonings.
Die rustige omgewing is verder aangevul deur luukse geriewe. Die
uitstekende gesondheidspa bedryf deur die Spas of Distinction sorg vir
diegene opsoek na ontspanningsterapieë terwyl die 5-ster boetiekhotel
topgehalte etes en geleentheidsgeriewe aanbied, alles in ’n veilige landgoed.

VORDERING EN SUKSES
LOMBARDY ESTATE & HEALTH SPA SE GEDREWE RAAD VAN DIREKTEURE EN
HULLE ONDERSKEIE KOMITEES HET DIE AFGELOPE JAAR AANSIENLIKE
VORDERING GEMAAK. AS MENS KYK NA HOE BAIE INWONERS FLOREER IN
HIERDIE VERWELKOMENDE PARADYS, IS DIT DUIDELIK DAT HULLE WERK
AANHOU VRUGTE AFWERP.

Erken en gerespekteer
Hierdie erkende luukse leefwyse-landgoed neem steeds in gewildheid toe. Die
aanloklikheid van die puik sekuriteit, rustige omgewing en indrukwekkende
kapitaalgroei kan nie betwyfel word nie. Daar was nog nooit ’n beter tyd as nou om
hierin te belê nie.

Beskikbaarheid is uiters beperk.
Daar is ’n beperkte aantal eiendomme steeds te koop in
hierdie gevestigde landgoed. Moenie wag om te belê nie.
2019-bekendstellings
Die ontwikkelaar gaan voort met die uitbreiding van Lombardy Lakes en
Lombardy Fountains Fase 2, met onwrikbare toewyding en gefokusde aandag op
gehalte om die landgoed se prominente plek in die mark te behou.

NEEM DIE EERSTE STAP
WORD DEEL VAN DIE GEVIERDE 'EAST CAPITAL'.
WORD DIE VOLGENDE LOMBARDY ESTATE & HEALTH
SPA-INWONER. KONTAK ONS VANDAG.
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
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