
Všechny byty ve Viladomech Ořech jsou vyprodány, hlásí LEXXUS 

Praha 19.01.2021: Pražská realitní kancelář LEXXUS úspěšně prodává nemovitosti i v době 

covidové. Komorní projekt Viladomy Ořech byl vyprodaný během loňského roku a 12 spokojených 

majitelů se připravuje na stěhování do nového. 

Projekt Viladomy Ořech jsou 4 řadové domy orientované východ – západ. V každém domě jsou pouze 

tři jednotky a díky částečnému podsklepení jsou vyřešené praktické úložné komory. Úspěšný 

developerský projekt Viladomy Ořech rozšířil obec o 8 bytů a 4 ateliéry. Předzahrádky v přízemí i 

terasy v horních patrech jsou orientovány na západ s výhledy do sousedních zahrad a komorní 

atmosféru celého projektu podtrhuje oddělený prostor před domem vyhrazený pouze 

pro parkováním majitelů bytů. 

Tradiční obec Ořech se nachází jihozápadně od Prahy a díky vynikajícímu napojení na vnější okruh 

umožní majitelům být za 20 minut na Václavském náměstí, za 15 minut na Andělu a na letiště Václava 

Havla dojedou za pouhých 11 minut. Pro ty, kteří využívají MHD, je k dispozici autobusová zastávka 

hned za domem.  

„Rychlost, s jakou jsme všechny byty prodali, jen dokládá, jak zajímavý projekt v Ořechu vyrostl. 

Viladomy Ořech nabízí krásné bydlení, zázemí tradiční vesnice s rybníkem a stoletými lípami a Prahu 

za humny. To je ideální kombinace a záruka úspěchu nejen pro nás, ale především pro nové majitele,“ 

říká Denisa Višňovská, partnerka LEXXUS.  

LEXXUS je vyhlášený svojí nabídkou nových bytů v developerských projektech, rodinných domů a 

pozemků v Praze a okolí. Již více než 25 let se specializuje na nové byty a je jejich největším 

prodejcem v Praze. Služby realitní kanceláře LEXXUS velmi rádi využívají nároční klienti, kteří 

očekávají vysokou kvalitu služeb a nabídky. Do portfolia LEXXUS patří také značka LEXXUS NORTON. 

Ta se zaměřuje výhradně na prodej či pronájem luxusních a nadstandardních rezidenčních 

nemovitostí v těch nejlepších lokalitách Prahy a okolí. 

 

Podrobné informace o nabídkách a činnostech realitní společnosti LEXXUS najdete na 

https://www.lexxus.cz/ 

 

Kontakt pro další informace: 
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