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In one of the most beautiful residential areas in Limassol with 
great sea-views, on the hills of Ayios Athanasios, we are 
developing a new project that comprises luxury houses and 
apartments. 

The Project consists of eight independent residences and four 
apartment buildings. “Limassol Hill Residences” combines 
tranquillity and quality of life in idyllic surroundings close to the 
city and with convenient access to the beach, the city centre 
and the highway.

The luxury houses and apartments are designed with a 
contemporary look, in a prime location, they provide luxury, 
comfort, and functionality. Constructed with high quality 
standards in workmanship, top grade materials and Class A 
Energy Certificate.

Σε μια από τις ομορφότερες καινούργιες οικιστικές περιοχές στη 
Λεμεσό με θέα την Θάλασσα, στον λόφο του Αγίου Αθανασίου, 
δημιουργούμε  ένα νέο έργο που περιλαμβάνει πολυτελή 
κατοικίες και διαμερίσματα.  

Το συγκρότημα κατοικιών αποτελείτε από οκτώ πολυτελέστατες 
ανεξάρτητες κατοικίες και το συγκρότημα διαμερισμάτων 
αποτελείται από τέσσερις πολυκατοικίες. Το έργο συνδυάζει 
ήρεμη και ποιοτική ζωή σε ένα ειδυλλιακό και ήσυχο περιβάλλον 
κοντά στην πόλη, με εύκολη πρόσβαση προς την παραλία και 
τον αυτοκινητόδρομο.

Οι πολυτελή κατοικίες και τα διαμερίσματα είναι σχεδιασμένα σε 
μοντέρνα γραμμή, σε μία προσεκτικά επιλεγμένη τοποθεσία, 
προσφέρουν πολυτέλεια, άνεση και λειτουργικότητα. Είναι 
κτισμένα με ψηλές προδιαγραφές ποιότητας στην κατασκευή και 
στα υλικά και με ενεργειακή απόδοση Α’.

www.cyfieldgroup.com

ayios athanasios

+357 22 427 230
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Οι κατοικίες της Cyfield είναι μοναδικές. Συμβαδίζοντας με τη 
διαχρονική φιλοσοφία της εταιρείας να προσφέρει κατοικίες 
υψηλής ποιότητας στους πελάτες της ομορφαίνοντας τους έτσι 
τη ζωή, έχει προχωρήσει στην δημιουργία αυτού του πολύ 
ξεχωριστού έργου που απευθύνεται στους ανθρώπους που 
επιζητούν την τελειότητα.
Σχεδιασμένες με τα τελευταία πρότυπα σύγχρονης αρχιτεκτονικής 
μέσα σε επιλεγμένα οικόπεδα, προσφέρουν πολυτέλεια, άνεση και 
λειτουργικότητά. Κατασκευάζονται με αυστηρούς όρους και 
προδιαγραφές ποιότητας που βασίζονται σε έρευνες των τάσεων 
και αναγκών της αγοράς.

Η εταιρεία μας θέλοντας να εξυπηρετήσει όσο το δυνατό 
καλύτερα τους πελάτες της παρέχει στη διάθεση τους μια 
ολόκληρη ομάδα εργασίας που αποτελείται απο αρχιτέκτονες, 
διακοσμητές και μηχανικούς που τους βοηθούν στην επιλογή των 
υλικών και τη διαμόρφωση της κατοικίας τους σύμφωνα με το 
γούστο τους, τις ανάγκες της οικογένειας τους αλλά και τις 
τελευταίες τεχνολογικές και διακοσμητικές τάσεις.

Cyfield Residences are Unique. Company’s 
long-standing strategy to offer high quality luxury living 
to its customers, aiming to make their life beautiful, has 
been upgraded with the creation of this luxury 
complex of residences.

Cyfield Residences are designed following the latest 
prototypes of contemporary architecture, in prime 
locations, offering luxury lifestyle and comfortable 
interior large areas that offer functionality and 
tranquillity. The Residences are constructed with high 
quality materials according to top-grade strict 
standards, class A’ energy certificate and in line with 
the latest market trends and needs.

Cyfield wishes to serve its customers as best as possible 
providing a whole team of architects, interior 
designers and engineers to assist them in choosing the 
best materials according to their family needs and 
designing their home according to their taste and in 
line with the latest technological trends.
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