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Minthis Αντίστροφη μέτρηση
για την ολοκλήρωση του πολυτελούς
και κοσμοπολίτικου θέρετρου
Η αντίστροφη μέτρηση για
την ολοκλήρωση του πολυτελούς

και κοσμοπολίτικου
θέρετρου Minthis έχει αρχίσει

καθώς οι κατασκευαστικές

εργασίες του έργου ορόσημου

της Pafilia Property
Developers εισέρχονται στο
τελικό στάδιο

Σε 15 μήνες το πολυσύνθετο

αναπτυξιακό έργο Minthis
που δεσπόζει στην κορυφή
ενός λόφου και απλώνεται
σε μια απέραντη έκταση 5

εκατομμυρίων τετραγωνικών
μέτρων σε προστατευόμενη
περιοχή του δικτύου Natura
2000 θα αποπνέει ένα νέο αέρα

μεσογειακής κομψότητας
και άνεσης

Συνδυάζοντας επιλογές
όπως μια περιπέτεια στα αμέτρητα

μονοπάτια της φύσης
μια περιήγηση το ιστορικό μοναστήρι

του 12ου αιώνα την
απόλυτη εμπειρία στο γήπεδο
γκολφ με 18 οπές το οποίο διαθέτει

πλήρεις εγκαταστάσεις
κατάρτισης και πρακτικής
ένα εξαίσιο δείπνο με ποτό
στο εστιατόριο Clubhouse ή

ακόμα απολαυστικό καφέ στο
Sport bar το Minthis ξεπερνά
κάθε προσδοκία χαλάρωσης
και ευζωίας

Με την ολοκλήρωση της
δεύτερης φάσης του έργου το
Minthis αποκτά μια Πλατεία
όπου αναδεικνύεται η αυθεντική

κυπριακή φιλοξενία η

τέχνη και η παράδοση Ένα
ιδιαίτερο σημείο συνάντησης

για ποτό είναι το όμορφο
και κομψό περιβάλλον του
Infusions Bar όπου οι έμπειροι

mixologists θα δημιουργούν

εμπνευσμένα κοκτέιλ με
βότανα από τους λόφους της
περιοχής

Την Πλατεία του Minthis
θα κοσμούν επίσης κατάστημα

και γκαλερί υψηλών προδιαγραφών

με προσεγμένες επιλογές

έργων τέχνης ζωγραφικής

και γλυπτικής καταξιωμένων

Κυπρίων καλλιτεχνών
Ένα παντοπωλείο delicatessen
θα προσφέρει μια γκάμα από
τοπικά προϊόντα του κτήματος
Minthis και της γύρω περιοχής
όπως μέλι ελαιόλαδο τυριά
αρτοσκευάσματα φρούτα και
λαχανικά

Το 2020 το έργο θα συμπληρώσει

και ένα πρωτοποριακό

Κέντρο Ευεξίας έκτασης
2000 τ.μ το οποίο βρίσκεται
δίπλα από την Πλατεία και θα
αποτελέσει μια όαση χαλάρω¬

σης και ηρεμίας προσφέροντας

μια ολοκληρωμένη ολιστική

προσέγγιση για σωματική
ευεξία και πνευματική ισορροπία

Σε μια όμορφη τοποθεσία
στην καρδιά του Minthis και σε
πολύ κοντινή απόσταση από
την Πλατεία το Κέντρο Ευεξίας

και το Clubhouse ανεγείρονται

οι νέες 44 πολυτελείς
Σουίτες που αναμένεται να
ολοκληρωθούν το 2020 και θα
προσφέρουν στους ενοίκους
υπηρεσίες και ανέσεις 5 αστέρων

με εκπληκτική πανοραμική
θέα στο γήπεδο γκολφ και

στη μαγευτική οροσειρά του
Τροόδους

To Minthis εμπλουτίζεται
επίσης με νέες αθλητικές

δραστηριότητες καθώς στην
τελική φάση των εγκαταστάσε
ών του προστίθενται ένα μοναδικό

Ιππικό Κέντρο και ένα
Αθλητικό Κέντρο το οποίο περιλαμβάνει

γήπεδα τένις μπάσκετ

και μίνι ποδοσφαίρου
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MINTHIS
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ TO
ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΕΤΡΟ
Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση
του πολυτελούς και κοσμοπολίτικου θέρετρου
Minthis έχει αρχίσει καθώς οι κατασκευαστικές

εργασίες του έργου ορόσημου της Pafilia

Property Developers εισέρχονται στο τελικό στάδιο

Σε 1 5 μήνες το πολυσύνθετο αναπτυξιακό
έργο Minthis που δεσπόζει στην κορυφή ενός
λόφου και απλώνεται σε μια απέραντη έκταση 5

εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων σε προστατευόμενη

περιοχή του δικτύου Natura 2000 θα
αποπνέει ένα νέο αέρα μεσογειακής κομψότητας

και άνεσης Οι τεράστιες εγκαταστάσεις του
Minthis και οι ποικίλες ανέσεις του δημιουργούν
στους κατοίκους και επισκέπτες του ένα απερίγραπτο

περιβάλλον όπου μπορούν να απολαύσουν

μια πλούσια εμπειρία διαμονής και ψυχαγωγίας
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Minthis Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση
του πολυτελούς και κοσμοπολίτικου θέρετρου

mΗ αντίστροφη μέτρηση για την
ολοκλήρωση του πολυτελούς
και κοσμοπολίτικου θέρετρου
Minthis έχει αρχίσει καθώς οι

κατασκευαστικές εργασίες του έργου

ορόσημου της Pafilia Property
Developers ασέρχονται στο τελικό
στάδιο

Σε 15 μήνες το πολυσύνθετο

αναπτυξιακό έργο Minthis που δεσπόζει

στην κορυφή ενός λόφου
και απλώνεται σε μια απέραντη
έκταση 5 εκατομμυρίων τετραγωνικών

μέτρων σε προστατευόμενη
περιοχή του δικτύου Natura 2000
θα αποπνέει ένα νέο αέρα μεσογειακής

κομψότητας και άνεσης
Συνδυάζοντας επιλογές όπως

μια περιπέτεια στα αμέτρητα
μονοπάτια της φύσης μια περιήγηση

το ιστορικό μοναστήρι του
12ου αιώνα την απόλυτη εμπειρία
στο γήπεδο γκολφ με 18 οπές το
οποίο διαθέτει πλήρεις εγκαταστάσεις

κατάρτισης και πρακτικής ένα

εξαίσιο δείπνο με ποτό στο εστιατόριο

Clubhouse ή ακόμα απολαυστικό

καφέ στο Sport bar το
Minthis ξεπερνά κάθε προσδοκία
χαλάρωσης και ευζωίας

Με την ολοκλήρωση της δεύτερης

φάσηςτου έργου το Minthis
αποκτά μια Πλατεία όπου αναδεικνύεται

η αυθεντική κυπριακή φιλοξενία

η τέχνη και η παράδοση
Ένα ιδιαίτερο σημείο συνάντησης
για ποτό είναι το όμορφο και κομψό

περιβάλλον του Infusions Bar

όπου οι έμπειροι mixologists θα

δημιουργούν εμπνευσμένα κοκτέιλ

με βότανα από τους λόφους της
περιοχής

Την Πλατεία του Minthis θα

κοσμούν επίσης κατάστημα και

γκαλερί υψηλών προδιαγραφών
με προσεγμένες επιλογές έργων
τέχνης ζωγραφικής και γλυπτικής

καταξιωμένων Κυπρίων
καλλιτεχνών Ένα παντοπωλείο
delicatessen θα προσφέρει μια
γκάμα από τοπικά προϊόντα του

κτήματος Minthis και της γύρω
περιοχής όπως μέλι ελαιόλαδο

τυριά αρτοσκευάσματα φρούτα
και λαχανικά

Το 2020 το έργο θα συμπληρώσει

και ένα πρωτοποριακό Κέντρο

Ευεξίας έκτασης 2000 τ.μ
το οποίο βρίσκεται δίπλα από την
Πλατεία και θα αποτελέσει μια
όαση χαλάρωσης και ηρεμίας

προσφέροντας μια ολοκληρωμένη
ολιστική προσέγγιση για σωματική
ευεξία και πνευματική ισορροπία

Σε μια όμορφη τοποθεσία
στην καρδιά του Minthis και σε
πολύ κοντινή απόσταση από την
Πλατεία το Κέντρο Ευεξίας και το
Clubhouse ανεγείρονται οι νέες 44

πολυτελείς Σουίτες που αναμένεται
να ολοκληρωθούν το 2020 και θα

προσφέρουν στους ενοίκους υπηρεσίες

και ανέσεις 5 αστέρων με
εκπληκτική πανοραμική θέα στο

γήπεδο γκολφ και στη μαγευτική
οροσειρά του Τροόδους

To Minthis εμπλουτίζεται επίσης

με νέες αθλητικές δραστηριότητες

καθώς στην τελική φάση
των εγκαταοτάσεών του προστίθενται

ένα μοναδικό Ιππικό Κέντρο
και ένα Αθλητικό Κέντρο το οποίο

περιλαμβάνει γήπεδα τένις μπάσκετ

και μίνι ποδοσφαίρου
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