Domov snů ream ome
Toužíte po luxusním domově,
ve kterém se snoubí moderní styl
spolu s unikátní atmosférou
starých časů? Pak vítejte v Liliové 8.
Longing for a sumptuous home where contemporary style blends with
the unique charm of bygone days?
Liliová 8 is the place to be.
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Adresa rezidence Liliová 8 se nachází přímo v epicentru turistické
Prahy. O to větší vás čeká překvapení, když se ocitnete na jednom
z nejtišších míst staré metropole, na místě, kde máte dokonalý prostor pro vychutnání si ničím nerušené atmosféry historického jádra.
Pouhých pár metrů od Karlova mostu se nachází unikátní prostory,
o kterých se vám ani nesnilo. Dva přepychové, citlivě zrestaurované
domy ze 17. století se soukromou zahradou vám nedají spát, dokud
neulehnete pod jejich střechu. Vchod do rezidence je impozantní.
Původní vstupní dveře z masivního dřeva, široká chodba s vysokým
stropem, která vede do stylového entrée, to vše a více se skrývá za
klasicistní fasádou netradičně propojených budov. Decentní nábytek provedený ve světlých odstínech italské značky Versace Home
collection stylově dotváří a podtrhuje celkové ladění exkluzivních
prostor. I ten nejzazší kout je propracován do nejmenšího detailu. Ve
společných prostorách zní příjemná, klid nerušící hudba, a přesto je
zde takové ticho, že uslyšíte zpívat i ptáky. V domech se nachází 34
bytových jednotek a dva penthousy s nepopsatelným panoramatickým výhledem na Staré Město. Všechny byty mají podlahové vytápění
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Fantazie je dle Kierkegaarda
prostředníkem k nekonečnosti.
V Liliové 8 je skutečností.
To quote Kierkegaard: fantasy is a ticket
to infinity. Liliova 8 is the place to be.

a jsou plně klimatizované. Přírodní materiály, dřevěné dveře i okna,
pískovec, mramor a ručně vypracované detaily zapůsobí na každého.
Privátní prosklená galerie, kde můžete nerušeně odpočívat a zároveň
obdivovat umělecká díla, jen potvrzuje exkluzivitu celého projektu.
Liliová 8 také nabízí rozsáhlou škálu 24hodinových služeb, od privátní
concierge po nepřetržitý bezpečnostní servis devíti kamer uvnitř i vně
budovy. Výraz exkluzivní je u projektu Liliová 8 na správném místě.
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Considering that the Liliová 8 address is found in the touristic
epicentre of Prague, you’d be all the more surprised to find that this
unspoilt place is also one of the capital's quietest – and the perfect
spot to relish this historic city’s enchanting atmosphere. A mere few
metres from Charles Bridge are residential spaces beyond anyone's
wildest dreams... You won't sleep until you finally lie down under the
roof of this majestic residence comprising two sensitively restored
17th century houses with a private garden. The imposing porch,
with its original massive timber door, the lofty entrance hall with its
high ceilings leading to a stylish entrée – all this, and more, is hidden
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behind the classicistic façades of this unconventionally interconnected building.
With its light shades and modest appeal, the Italian Versace Home
Collection furniture puts the finishing touches to an exclusive interior.
Even the most hidden corner is worked to the last detail. Pleasant,
non-intrusive music plays in the communal spaces while, at the same
time, you can hear the birds sing. The residence encompasses 34
dwellings and two penthouses with indescribable panoramic Old Town
views. All the flats come with underfloor heating and full air-conditioning. The natural materials, wooden windows and doors, sandstone,
marble and handcrafted details cannot fail to impress anyone. The
glassed-in private gallery, fit for an undisturbed rest while you enjoy
the artworks, only underlines the exclusivity of the entire project. In
addition, Liliová 8 offers a wide range of 24-hour services, from a caretaker to a round-the-clock security service with 9 CCTV cameras, in
and outside the property. Exclusivity is certainly the right term when
it comes to this project.
Liliova Property s.r.o.: www.liliova8.cz
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