
Tin tức

Tuy mới chính thức được đưa lên sàn giao dịch nhưng trong mấy ngày qua độ hot của căn hộ
Masteri Thảo Điền
đã được những chuyên gia về bất động sản đánh giá rất cao.

  

Sở dĩ căn hộ Masteri Thảo Điền hot như vậy bởi lẽ, căn hộ Masteri Thảo Điền sở hữu rất nhiều
ưu điểm nổi bật. Có thể dự đoán căn hộ Masteri Thảo Điền trong thời gian tới sẽ càng hot vì
những lợi ích nổi bật mà nó mang lại như:

  

Căn hộ Masteri Thảo Điền, kết nối nhà ga Metro số 7

  

Khu vực: Bán căn hộ Masteri Thảo Điền - Quận 2 - Tp.HCM

  

Mức giá 28.5 Triệu/m² Diện tích50 m².

      

Thông tin chi tiết:

  

 Siêu đẳng cấp về chung cư có diện tích nhỏ, giá chỉ từ 28,5 tr/m2, cơ hội đầu tư cao sinh lời rất
cao, khách hàng đầu tư dễ dàng chuyển nhượng hoặc cho thuê.
Căn hộ cao cấp Metropolis Thảo Điền, Quận 2 với tên chính thức là căn hộ Masteri Thảo Điền.
Vị trí đẹp:
Địa chỉ: 165 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM.
Khu phức hợp căn hộ Masteri Thảo Điền là dự án khu phức hợp thương mại cao cấp - căn hộ
hạng sang - Văn phòng hạng A - Khách sạn 5 sao kết hợp khu vườn treo Châu Âu lớn nhất tại
Quận 2 theo tiêu chuẩn quốc tế.
Căn hộ Masteri Thảo Điền kết nối trực tiếp với tuyến Metro số 7.
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền - một thành viên của Kusto Group cùng với tập
đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.
Nhà thầu thi công dự án: Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (CotecCon.
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  Tổng quan về dự án Masteri Thảo Điền    Những điểm nhấn đáng chú ý của căn hộ Masteri Thảo Điền.- Có TTTM Vincom Mega Mall lớn nhất phía Đông Saigon.- Kết nối với ga số 7 – An Phú, tuyến Metro số 1.- Hơn 60% diện tích không gian xanh: công viên, hồ điều hòa cảnh quan, lối đi dạo…- Tầm nhìn không giới hạn 360 độ: Hướng nhìn sông, quận 1, thủ Thiêm…- Thiết kế căn hộ thông minh, đa dạng lựa chọn: 1PN, 2PN, 3PN, Penthouse và Căn hộ ghép.- Hơn 90 tiện ích trong nhà và ngoài trời.- Có điện dự phòng 100%-Có hệ thồng PCCC tốt, có thang máy Chống cháy-Giao Thông nội bộ thông thoáng. Anh ninh 24/7.Căn hộ Masteri Thảo Điền căn hộ với nhiều loại diện tích:Từ 50 m2, 60m2, 70m2 đến 90 m2.Thiết kế độc đáo từ 1 đến 3 phòng ngủ.Giá: Từ 28,5 triệu/m2.Thanh toán linh hoạt và nhiều ưu đãi.Ngân hàng hỗ trợ cho vay 70 % lãi suất cực thấp.  

  Lễ công bố dự án Masteri Thảo Điền      Tiện ích căn hộ Masteri Thảo Điền.Căn hộ Masteri Thảo Điền dành hơn 60% diện tích cho công viên cây xanh gần 6.000 m2 và hồđiều hòa diện tích gần 3.500 m2, … tạo nên không gian xanh và hoàn toàn tách biệt. Sống ởđây, cư dân có thể tận hưởng thiên nhiên trọn vẹn mà vẫn được hưởng các tiện nghi của đô thịhiện đại.Khu trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Thảo Điền do Tập đoàn Vingroup đầu tư, sẽ đượcđưa vào hoạt động cùng lúc với khu dân cư. Đây sẽ là điểm mua sắm đẳng cấp với quy mô củamột trung tâm thương mại lớn nhất và hiện đại nhất thành phố.Đó là hệ thống tiện ích hoàn chỉnh gồm hơn 90 tiện ích sống đẳng đẳng cấp trong nhà và ngoàitrời thỏa mãn nhu cầu trọn vẹn cho mọi thành viên gia đình bao gồm: công viên cây xanh, hồbơi, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ, phòng tập gym… phục vụ các nhu cầu thiết yếu, thư giãn vàgiải trí.  Liên hệ trực tiếp nhà thầu dự án : Mr Đức 0919 46 21 21.
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Hiện đã có nhà mẫu nếu quan tâm quý khách có thể đến xem nhà mẫu trước, liên hệsớm sẽ có cơ hội chọn được vị trí đẹp.Mọi thông tin dự án vui lòng truy cập website để biết thêm chi tiết:  http://proviewland.com.vn/masteri-thao-dien/
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