
Moderní vily v náručí přírody. Prodej rezidenčního projektu Vily Horoušánky byl zahájen.  

Praha 18. 06. 2020: Realitní kancelář LEXXUS NORTON exkluzivně nabízí moderní vily ve 

středočeských Horoušánkách, okres Praha-východ. Jedná se o architektonicky výjimečný projekt, 

svou kvalitou provedení a perfektní dostupností do Prahy nabízí budoucím majitelům vysoký 

nadstandard bydlení. 

Období, kdy se stavěly domy, které vyčnívaly a neladily s krajinou, jsou pryč. Přední architekti i 

developeři dnes volí pojetí, která využívají krajinu jako základní předpoklad. Architektonický projekt 

Vily Horoušánky tak nabízí koncept bydlení, který dokonale splývá s krajinou. Vily přirozeně vyrůstají 

z okolního terénu, velkoformátová okna propojují interiér s exteriérem a čisté linie domů a použité 

materiály ladí s okolím. 

Komorní projekt Horoušánky nabízí tři luxusní vily rozdělené do šesti jednotek, které vynikají kvalitou 

použitých materiálů. Ke každé vile patří vlastní zahrada, garáž a v ceně je také nadstandardně 

zařízená kuchyň. Horoušánky v okrese Praha-východ jsou známé svou perfektní dostupností do 

Prahy. Dojezdový čas do centra Prahy je 15 minut autem. V bezprostředním okolí vil se nachází 

přírodní park Klánovice-Čihadla, který podtrhuje atraktivitu celého projektu. 

„Vily Horoušánky jsou silný projekt. Jejich minimalistické a svobodné pojetí je velmi okouzlující. Jako 

přidanou hodnotu vidíme z našeho hlediska také aktivní fungování obce, která má svoji historii i 

současnost,“ doplňuje Denisa Višňovská, Partner realitní kanceláře LEXXUSN NORTON. 

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 NORTON najdete na 

https://www.lexxusnorton.cz/ 
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