
Tin tức

Căn hộ Vinhomes Central Park  với rất nhiều tiện ích như:
Khách sạn và nhà hàng đẳng cấp 5 sao
Khu trung tâm mua sắm lớn nhất và hiện đại nhất Sài Gòn với hơn 40.000 m2
Khu trường học mầm non và trung học cơ sở quốc tế với hơn 20.000 m2
Khu căn hộ cao cấp và cao ốc văn phòng cao 81 tầng, với các phòng làm việc có đầy đủ tiện
ích thông minh.
Khu vui chơi giải trí cùng nhiều mảng xanh rộng hơn 38.000 m2
Ngoài ra còn các tiện ích khác như: cafe, spa, gym… không thể thiếu cho khu căn hộ đẳng cấp
5 sao.

      

Tiện ích ngoại khu:
Từ Vinhomes đi vào trung tâm Sài Gòn chỉ hơn 2km như: Vincom Sài Gòn, Chợ Bến Thành,
Thương Xá Tax…
Du lịch trên sông Sài Gòn với các bến du thuyền đầy đủ tiện ích, nơi xả Stresst cho những
ngày nghỉ cuối tuần.
Đến Bệnh Viện Chợ Rẫy và các trường học quốc tế cũng rất gần.
Chỉ vài phút là tới Thảo Cẩm Viên, đối diện là khu du lịch Văn Thánh.
Đi lại rất thuận tiện, đặc biệt là có sự kết nối với tuyến Metro Suối Tiên – Bến Thành.
Khu sinh hoạt Nhà văn hoá Thanh Niên, nhà thờ Đức Bà cùng Dinh Thống Nhất… cũng rất gần
chỉ với hơn 3km.
Hiện nay Vinhomes Central Park đã có nhà mẫu, để nhận vé thăm quan nhà mẫu xin vui lòng
liên hệ:
Hotline: Ms Yan 0919 46 2121 hoặc Mr Đức 0919 94 21 21

  

Một số hình ảnh nhà mẫu được Vinhomes Central Park cung cấp:
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http://proviewland.com.vn/vinhomes-tan-cang/
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