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Lake Diamond Villas & Residences është një
mrekulli moderne arkitekturore e zhytur

plotësisht në panoramat frymëzuese që sjell
një vizion të të jetuarit në harmoni me

natyrën.





Në kodrën mbi Liqenin Artificial
të Tiranës, Lake Diamond 
është destinacioni për këdo që
kërkon të rilidhet me natyrën,
familjen dhe miqtë.

VENDNDODHJA





01

3' nga Liqeni
Artificial i Tiranes
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Kënd Lojërash për
Fëmijët

03

Fusha
Sporti

04

Pishinë

05

Hapësira
të Gjelberuara
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vecantitë e projektit





Ndërveprimi me njerëzit na sjell përfitime për
shëndetin mendor dhe fizik, kjo është arsyeja pse
këtu do ta gjeni lehtësisht elementin social.
Pavarësisht nëse do të bëni një shëtitje,

stërvitje ose merrni pjesë në aktivitete sportive,
mbledhjet në komunitet do të jenë një pjesë e

rëndësishme e jetës suaj të përditshme. 

OUTDOOR FITNESSCONNECT & SOCIALIZE



Ka një shumëllojshmëri të gjerë aktivitetesh
fitnesi në të cilat mund të merrni pjesë. Kur

stërviteni jashtë, ju mund të shijoni përfitimet e
diellit, ajrit të freskët dhe dritës natyrale që
ofrojnë më shumë energji për mendjen dhe trupin.
Këtu keni mundësinë për tu stërvitur së bashku me

miqtë dhe familjen tuaj.

OUTDOOR FITNESS



Një kënd lojërash i krijuar për rezidentët e moshuar
ofron një shans për të shijuar stërvitjen më shumë

sesa thjesht ecjen përpara dhe mbrapa. Aspekti social
është një përfitim tjetër i përdorimit të këndeve të
lojërave për të moshuarit. Socializimi bëhet më i
rëndësishëm ndërsa plakemi dhe ndërveprimi me të

tjerët që kuptojnë dhe lidhen me situatën tonë mund
të jetë më i lehtë në një kënd lojërash.

SENIOR PLAYGROUND



Gati për të jetuar në mënyrë madhështore dhe për
të shijuar benefitet e një pishine në oborrin e
shtëpisë? Noti është ushtrim i mrekullueshëm, do
të thotë më shumë diell, më pak stres, gjumë më i

mirë dhe kohë cilësore së bashku.

SWIMMING POOL



Recruit more doctors.
Our first key focus.

Vila moderne

LAKE DIAMOND VILLAS

Vila të tipologjive dhe
sipërfaqeve të ndryshme, me dritë

dhe ajrim natyral që ofrojnë
komoditet, funksionalitet dhe
siguri brenda dhe jashtë mureve

te tyre. 





Recruit more doctors.
Our first key focus.

Apartamente moderne

LAKE DIAMOND VILLAS

Hapësira të bollshme dhe të
ndritshme, të cilat ju lejojnë të
shijoni gjelbërimin e jashtëm dhe
luksin e brendshëm në privatësi

absolute.





WHAT'S AROUND?

Kur shikoni nga dritarja një pemë, dëgjoni këngën e
zogjve në mëngjes ose mbani një buqetë me lule në

duar, si ndiheni? Nëse ndiheni të qetë dhe të mbushur
me gëzim, duhet të mendoni t'i përjetoni këto

privilegje të natyrës tek Lake Diamond. Jetesa në
këtë kompleks ofron një bollëk aktivitetesh, pamje
mahnitëse përgjatë gjithë ditës dhe një mundësi për

të qënë më pranë natyrës.
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