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There are no translations available.

Bán căn hộ Masteri Thảo Điền

  

Masteri Thảo Điền quận 2 là dự án quy mô lớn do Thảo Điền Investment cùng đối tác
Vingroup đầu tư xây dựng. Đây là khu phức hợp cao cấp gồm 4 block căn hộ, một block căn hộ
và văn phòng dịch vụ và trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất quận 2.
Tổng quỹ đất dự án lên tới 8 hecta, trong đó trung tâm thương mại có diện tích gần 140.000 m2
có mặt tiền trải dài theo Xa lộ Hà Nội. Trung tâm thương mại Masteri Thảo Điền – Vincom
Mega Mall do Tập đoàn Vingroup xây dựng.
Nhận thấy những tiềm năng về vị trí chiến lược của Masteri, Vingroup đã nhanh chống bắt tay
hợp tác với Thảo Điền Investment để xây dựng và phát triển trung tâm thương mại Vincom
Mega Mall.

      

Với diện tích lên tới 140.000 m2 và mặt tiền Xa lộ Hà Nội. Đây được xem là trung tâm thương
mại sầm uất và quy mô nhất quận 2 trong thời gian tới.
Với thiết kế vô cùng độc đáo và hoành tráng. Vincom Mega Mall là điểm đến lí tưởng cho vui
chơi, giải trí và mua sắm. Khu thương mại gồm có siêu thị, chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp,
nhà hàng, caffee bar, khu vui chơi giải trí, spa-gym, rạp chiếu phim… và rất nhiều những dịch
vụ khác. Đặc biệt tiêu chí của căn hộ Masteri Thảo Điền đó là tạo cho cư dân 1 không gian
xanh và sảng khoái nên lượng cây xanh được đầu tư khá nhiều tại căn hộ Masteri. Không khí
trong lành tạo sự thoái mái cho cư dân sinh sống tại đây, giúp cuộc sống trở nên thanh bình
hơn.
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Masteri Thảo Điền gồm 4 block căn hộ cao cấp thiết kế tinh tế lạ mắt cao từ 41-45 tầng và một
tòa tháp văn phòng khách sạn. Tổng số căn hộ lên tới 3000 căn. Các block có thiết kế vườn treo
tầng cao xanh mát và tạo cảm giác thư giãn. Mỗi block căn hộ có từ 18-25 căn với đủ loại diện
tích lớn nhỏ ( 45-150 m2). Các căn hộ có thiết kế tinh tế, nội ngoại thất cao cấp. Tất cả các căn
hộ đều có cửa sổ hướng ra ngoài với view đẹp và thoáng mát. Tại đây vào những buổi chiều cư
dân có thể ngắm ánh mặt trời từ từ đi xuống sông sài gòn.
Dự án căn hộ Masteri Thảo Điền có mật độ xây dựng 37%. Khu công viên cây xanh và hồ bơi
rộng lớn được thiết kế tinh tế và xanh mát. Đường nội bộ khu dự án rộng 5-10m. Hồ bơi dành
cho người lớn và trẻ em với thiết kế độc đáo đã tạo nên sự hài hòa giữa phong cách hiện đại và
không gian xanh yên bình. Thật đúng là một trải nghiệm phong cách sống tuyệt vời với căn hộ
Masteri Thảo Điền. Hồ bơi với những dịch vụ hàng đầu chỉ có tại căn hộ Masteri Thảo Điền
giúp cư dân có được cuộc sống vô cùng đầy đủ và đẳng cấp tại căn hộ Thảo Điền Masteri.
Nằm cạnh dự án là hồ du lịch nhân tạo rộng lớn, đây là hồ nước điều hòa độ ẩm và lọc khí cho
khu că hộ. Đồng thời còn tạo nên một điểm nhấn cho phong cảnh khu dự án Masteri. Căn hộ
Masteri Thảo Điền nằm ở vị trí đắc địa như vậy sẽ tránh khỏi những ngày hè nắng nóng tại Sài
Gòn tạo nên không gian sống vô cùng đẳng cấp chỉ có tại căn hộ Masteri Thảo Điền.
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Masteri Thảo Điền sẽ là ngôi nhà lí tưởng cho một phong cách sống hiện đại, tiện nghi, nhưngvẫn vô cùng xanh mát, bình yên và thư giãn. Dự án đã được mở bán đợt 1 ngày 27/10. Để cóthêm thông tin về giá bán và phương thức thanh toán, vui lòng gọi ngay cho phòng kinh doanhdự án.Thông tin thêm về việc bán căn hộ Masteri Thảo Điền:Bán căn hộ Masteri Thảo Điền ngay trung tâm Thảo Điền, kết nối tuyến tàu điện ngầm metroSuối Tiên - Bến Thành. Có khu văn phòng + khách sạn . TTTM Vincom Mega Mall quy mô100.000m2 Căn hộ được thiết kế khoa học theo phong cách nước ngoài view sông cực đẹp, cóthể nhìn ra quận 1, quận 2 diện tích từ 51m2-87m2 giá chỉ từ 28,5trThanh toán linh hoạt.Mọi chi tiết liên hệ: Mr Đức 0919462121.Hiện đã có nhà mẫu nếu có thể xin mời mọi người tới thăm quan.  Nguyễn Anh Đức - proview-land.vn
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