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  Комплексът се състои от 7 сгради съобразени както с мащаба на околността, така и с човешкия
 мащаб. Те са разположени и ориентирани така, че да е гарантирано нулево засенчване за всяка 
една от тях. Поради естествената денивелация на терена всяка сграда има пряка видимост на 
изток, към прилежащия парк, на юг, към Витоша и на север, към София. 
Сградите отговарят на всички съвременни изисквания за модерен и елегантен дизайн 
с чистите си линии и форми, подобни на скулптурна композиция, експонирана в паркова среда. 

    Вдъхновяващият архитектурен проект залага на обширни, светли и комфортни пространства 
в жилищата и общите части, влагане на висококачествени материали, съвременни технологии 
и системи от последно поколение за изпълнението на сградите. Всичко това, комбинирано 
с ландшафтно разнообразие върху частната паркова площ, създава не само емоционално 
усещане за хармония и комфорт, но и неповторими условия за спокоен живот в природна 
среда. 
Източният склон на комплекса представлява естествена гора с дълголетни борове и дъбове, 
обообогатена с градински алеи, панорамни площадки и беседки, а западната и южната части са 
облагородени с пешеходни зони, затревени площи, алпинеум, детска площадка и кътове 
за почивка. Парковата среда предлага на децата  пространство за игра и опознаване 
на природата, заедно с гарантирано спокойствие и сигурност за  техните родители. 

  Съчетаващ спокойствието и живота в слънчев парк с чист въздух с непосредствената 
близост на динамичната градска среда, The Royal Park Residence предлага на собствениците 
си домашен уют в напрегнатото ежедневие на столицата. Оформянето на малка общност 
ссъздава перспективи за качествен живот за всяко семейство. Сутрешен джогинг по алеите, 
следобедно кафе под сянката на вековно дърво или вечерен разговор на прохлада 
на панорамната тераса  са естествената даденост.

 The complex consists of 7 buildings, taken in to note are both the human size and the scale of the 
surrounding area. They are positioned and oriented so that zero shading is guaranteed for each one 
of them. Because of the natural displacement of the terrain, each building has a direct visibility to 
the east, to the adjacent park, to the south, to Vitosha and to the north, of Soa.
The buildings meet all modern requirements for an elegant design with its pure lines and shapes 
similar to a sculptural composition exposed in a park environment.

  The inspirational architectural project relies on spacious, bright and comfortable spaces
in the dwellings and communal areas, the use of high quality materials, modern technologies
and last generation systems for building performance. All this combined
with landscape diversity on private parkland, creates not only emotionally
a sense of harmony and comfort, but also unique conditions for a peaceful life in nature
environment.

 The eastern slope of the complex is a natural forest with long pines and oaks, enriched with 
gagarden lanes, panoramic playgrounds and gazebos, while the western and southern parts are
upgraded with pedestrian zones, grassed areas, rock garden, children's playground and recreatopn
corners. The park environment offers children a place to play and explore nature, together 
with guaranteed peace and security for their parents.

 Combining tranquility and life in a sunny park with fresh air while beeing in the same time
close to the dynamic urban environment, The Royal Park Residence offers its owners
home coziness in the tense daily life of the capital. Forming a small community
ccreates perspectives for a quality life for each family. Morning jogging along the alleys,
afternoon coffee under the shade of a century-old tree or evening conversation in coolness
on the panoramic terrace are the real beauty of life.


