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Geachte,

Wij danken u voor uw belangstelling in ons project.
 
In deze brochure vindt u niet alleen informatie over het project Elisa-
Park maar gaan wij u trachten meer inzicht te geven over onze visie op 
kwaliteit in uw leven en de bijzonderheden van de Residentie Athena. 

Residentie Athena telt slechts 30 appartementen en is gelegen naast 
het vernieuwde park. De zuidelijk gelegen terrassen gekoppeld aan de 
gekende kwaliteit van de residenties in Elisa Park maken van Residentie  
Athena een exclusieve woonresidentie.

De gelijkvloerse appartementen worden voorzien van uitzonderlijk ruime 
leef-terrassen om  u een optimaal leefcomfort te garanderen.

Als toekomstige bewoner kiest u in Elisa-Park voor aangenaam wonen 
in een rustig kader, kort bij de bruisende stad Halle. 
Graag zijn wij bereid u persoonlijk te ontmoeten om verdere toelichting 
te geven.

Elisa-Park Team
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Elisa-Park in de Stad Halle

Elisa-Park is gelegen in een rustige bovenwijk 
van de Vlaams-Brabantse stad Halle.
Deze levendige en pittoreske stad situeert zich 
op amper 15 km ten zuiden van Brussel. Halle 
is onder andere gekend zowel door de Villa 
Servais als zijn Hallerbos.

Halle is omsloten door de E19 (RO) en de E429 
wat een vlotte bereikbaarheid met de wagen 
garandeert. 
Het station van Halle biedt tijdens de piekuren 
rechtstreekse verbindingen naar de Brusselse 
stations aan om de 5 à 10 minuten.  Ook met de 
bus is Elisa-Park perfect bereikbaar.
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Ligging

H

Koninging Elisabethlaan, 1500 Halle

Halle 
Centrum

Hallerbos

Met de wagen

Vanop de ring rond Brussel RO
- Afrit 21
 
 

-Neem richting (rechts aanhouden)

-na 1.78 km op het einde sla rechtsaf (Sint-
 Rochusstraat)
-na 130 m sla linksaf (Prinses Paolalaan)
-na 100 m sla linksaf (Koningin Elisabethlaan)

 
E429 RIJSEL LILLE DOORNIK  
HALLE  
 

SINT-ROCHUS  
HALLE -CENTRUM  
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Met de trein

Verlaat het station in de richting van de Sint-
Rochusstraat
-na 130 m sla rechtsaf (Prinses Paolalaan)
-na 100 m sla linksaf (Koningin Elisabethlaan)

Met de bus (rechtover treinstation)

Verlaat het busstation in de richting van de 
Sint-Rochusstraat
-na 130 m sla rechtsaf (Prinses Paolalaan)
-na 100 m sla linksaf (Koningin Elisabethlaan)

Doornik Elisa-Park
K. Elisabethlaan
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Residentie Athena

UW APPARTEMENT  

• RUIM AANBOD TUSSEN VOORAL 2 - 3  
   KAMER APPARTEMENTEN, SLECHTS ÉÉN 
   1 KAMER APPARTEMENT

• PRACHTIGE PENTHOUSES MET 2 , 3 
   EN 4 SLAAPKAMERS

• STRAK MODERN EN VEEL LICHT

• ZUIDGERICHTE LEEFTERRASSEN 

• MODERNE INGEBOUWDE KEUKEN

• LAAG ENERGIEVERBRUIK

DE RESIDENTIE 

Residentie Athena is gelegen langs de 
verkeersluwe Koningin Elisabethlaan op amper 
50 m van het nieuw aangelegde stadspark.

De residentie telt 30 appartementen waarvan 
elk appartement beschikt over een prachtig 
terras. Elk appartement geeft u een oase van 
rust binnen een groene omgeving vlakbij het 
centrum van de Stad Halle en het station. Een 
droom voor velen, voor u als eigenaar een 
realiteit. 

Rustig genieten op een bakje in het park, gezellig 
wandelen in het park of naar de stad. Deze 
residentie met toplocatie biedt u alle comfort! 

DE UNIEKE COMBINATIE VAN ARCHITECTUUR, STEDELIJK WONEN, EEN GROENE EN RUSTIGE OMGEVING BINNEN DE BLOEIENDE STAD HALLE!
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VOOR EIGEN 
COMFORT 
OF ALS 
INVESTERING!

Residentie Athena
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De architectuur en de kwaliteit

“Alles vlak bij - Rustig in Stijl - Ruimtelijk Groen”
Dit is het concept van Elisa-Park 

De unieke combinatie van architectuur, stedelijk 
wonen, een groene en rustige omgeving binnen 
de bloeiende stad Halle garandeert u de 
gewenste levenskwaliteit.

Met zijn schitterende ligging is Elisa-Park 
bovendien een zekere financiële belegging naar 
de toekomst toe.

DE ARCHITECTUUR EN DE KWALITEIT 

Onze architecten zijn er weeral eens in geslaagd om met dit woon –         
en leefproject een echte parel neer te zetten.
 
De hedendaagse vormgeving van de gebouwen en de doordachte 
indelingen maken van Elisa-Park een juweeltje in de stad.
Ultiem leefcomfort kunnen wij u enkel garanderen door streng te 
waken  over kwaliteit, de eisen van akoestiek en de uitzonderlijke 
energieprestaties.

Energiezuinige en kwalitatieve technische installaties, extra 
zorg voor akoestiek, hoog rendement glas, digitale concierge 
Bringme , hoogwaardige afwerkingen.
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Uw appartement

De gelijkvloerse appartementen  worden allen voor-
zien van een zeer ruim leef terras met een diepte van 
4 meter. De tuin rondom  wordt volledig aangelegd 
en ingericht . Bovendien  is deze niet privatief te on-
derhouden. Op de derde verdieping bevinden  zich 
prachtige penthouses met steeds aangename leef 
terrassen. De penthouse met 4 slaapkamers is voor-
zien van een privatieve liftfunctie.
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Uw appartement

De appartementen zijn stijlvol en met oog voor 
detail afgewerkt. Ze zijn aangepast aan uw be-
hoeften. Residentie Athena straalt een zeer 
mooie tijdloze klasse uit en is gelegen op 50 
meter van het nieuwe stadspark.
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EEN ZEE VAN RUIMTE EN LICHT:

Wij maken uw dromen waar. Met een gedifferentieerd aanbod van  
vooral 1,2 ,3 en 4 slaapkamer appartementen alsook penthouses biedt 
residentie Athena voor ieder wat wils. 

De parkeerplaatsen,  kelders en fietsen-bergingen bevinden zich in de 
ondergrond en geven directe toegang via de lift tot elk appartement. 

De Appartementen

KWALITEIT EN KEUZE:

Onze professionele klantenbegeleiding zorgt ervoor dat u uw 
appartement naar eigen smaak en keuze kan inrichten: keuken, 
badkamer, elektriciteitsplannen, vloerafwerking, enz.

Welke stijl u ook kiest, wij zorgen voor een kwalitatieve afwerking.

Elisa-Park staat voor uitzonderlijke afwerking op maat.

Athena staat garant voor genieten in uw droom-appartement.
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Binnen Elisa-Park heeft residentie Athena een aanbod van 30 
appartementen met  volgende woonfuncties en/of indeling per niveau:

• Ondergronds: parkeer - en bergplaatsen, gemeenschappelijke 
 fietsenstalling
• Gelijkvloers: 8 appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers
• Eerste verdieping: 9 appartementen met 2 en 3 slaapkamers
• Tweede Verdieping: 8 appartementen met 2 en 3 slaapkamers
• Derde verdieping: 5 penthouses met 2, 3 en 4 slaapkamers

Meer details

Meer details rond de afwerking vindt u in het verkoopslastenboek. 
De plannen per appartement kunt u downloaden via de website 
www.elisa-park.be of kunnen u op aanvraag worden bezorgd.
 

Het aanbod
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Elisa-Park contact

Wenst u een afspraak voor meer informatie, een gesprek of 
een bezoek ter plaatse, contacteer onze vastgoedadviseurs.

0473 33 33 01 - 0473 33 33 11

info@elisa-park.be - www.elisa-park.be


