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ووفقًا ملا أوردته وكالة  Hamptons Internationalفقد
اشترى املستثمرون األجانب أكثر من نصف إجمالي
العقارات املعروضة للبيع يف أرقى مناطق لندن ،كما

دائما ما كان ينظر املستثمرون األجانب  -وما زالوا -
ً
إلى سوق العقارات يف لندن على أنه مالذهم اآلمن.

بالرغم من أن قرار اململكة املتحدة باخلروج من االحتاد
األوروبي قد ألقى بظالل الغموض و تردي اجلنيه
اإلسترليني و األسعار يف سوق العقارات الفاخرة ،فإن
املشهد احلالي أصبح يف صالح املشترين األجانب.
ومن بني األمثلة على تلك العقارات فيالت
 Holland Parkالتي تقع بالقرب من واحدة من
أجمل املناطق اخلضراء يف لندن وتتخذ شكل

بلغت نسبة املنازل الفاخرة املعروضة للبيع يف النصف
الثاني من  2017والتي اشتراها مشترون من الشرق
األوسط حتديدً ا السدس .كما أن هناك عالمة صغيرة
على تغير تلك النسبة يف  2018ظهرت مع توفر عدد
كبير من العقارات الفاخرة املعروضة التي تنتظر
مالكني ومستأجرين جدد.

كاثرين كونواي تصحبكم يف جولة تستكشف فيها
منشأة عقارية متنح املقيمني فيها سكينة وعزلة يف قلب كينسينجتون

واحة
يغمرها السالم

ردهة فيالت

6 Campden Hill, W8 7AF. 020 7758 3188. www.hollandparkvillas.com

منطقة عقارية مغلقة ببوابات تتمتع بقرب كبير من
متنزه  Holland Parkالذي استوحت منه روحها
والذي جعلها مال ًذا هادئًا يبعدك عن صخب املدينة
وضجيجها .تتكون املنشأة من  68شقة خاصة وأربعة
شقق بنتهاوس وساحة حديقة رئيسية وممشى محاط
باألشجار تكتمل به روعة تلك الواحة اخلضراء
التي حتتضن تلك "الفيالت" العصرية التي تتمتع
بتصميم داخلي تنعكس عليه مالمح جمال ذلك

رائعا آخر جت ّلى يف الصالة
قدمت املنشأة كذلك تعاو ًنا ً
الرياضية املخصصة ألصحاب الوحدات حيث
تقدم  Bodyismمجموعة من خدمات التدريب
واالستشارات حول كل ما يخص الصحة والعافية
مترا وجاكوزي ومكتبة
ناهيك عن مسبح بطول ً 20
وغرفة ٍ
ناد خاص وجناح أعمال وسينما وخدمات
كونسيرج على مدار  24ساعة ،وغير ذلك من امليزات
الرائعة التي جعلت من فيالت Holland Park
منظومة تشمل بني أجنحتها كل ما يتطلع إليه مالكو
املنازل الراقية.

أما من يبحثون عن مزيد من اللمسات التصميمية
الداخلية امللهمة ،فقد تعاونت شركة
 Native Landللتطوير العقاري مع اثنتني من أبرز
املصممني الداخليني يف لندن لتقدمي اثنتني من أكثر
الشقق ترفًا .استخدمت روز يونياك منطها املميز يف
تصميمها شقة فاخرة طليت مبجموعة من األلوان
املطفأة الراقية ،أما صويف آشبي  -مديرة اإلبداع يف
ستوديو آشبي  -فقد استفادت من ذوقها الرائع يف
املزج بني مجموعة من التحف واللمسات الفنية
العصرية واألثاث احلديث وبني تصميمها
الداخلي املميز.

املكسو باخلضرة؛ إذ استخدمت فيها خامات
املشهد
ّ
طبيعية مثل خشب السنديان واحلجارة املطلية والرخام
اإليطالي وغيرها من اخلامات التي تشكل خلفية
راقية ميكن لكل ساكن أن يضيف عليها ملسته اخلاصة
املميزة.
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