
Cho thuê căn hộ quận 2 tất cả các yếu tố tốt để lựa chọn

There are no translations available.

Tại sao các căn hộ cho thuê quận 2  lại được rất nhiều người quan tâm như vậy

  

Vị trí căn hộ cho thuê quận 2 nằm cạnh các quận trung tâm của thành phố trải dọc theo xa lộ
thuận lợi cho đi lại và di chuyển. Tọa lạc phía Đông của thành phố Hồ Chí Minh, trên tả ngạn
sông Sài Gòn. Phía Bắc giáp quận Thủ Đức, Bình Thạnh (qua sông Sài Gòn và sông Rạch
Chiếc) đa phần quận 2 đều có view sông từ các toàn nhà lớn, đây là một yếu tố rất tốt khiến cho
thuê căn hộ quận 2 trở nên hot như vậy.

      

Phía Nam giáp quận 7, huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai (qua sông Sài Gòn và sông Đồng
Nai). Phía Đông giáo quận 4, quận 1, quận Bình Thạnh (qua sông Sài Gòn). Từ năm xã thuộc
huyện Thủ Đức: An Phú, An Khánh, Thủ Thiêm, Bình Trưng và Thạnh Mỹ Lợi. Quận 2 chia
thành 11 phường gồm: An Phú, Thảo Điền, An Khánh, Bình An, Thủ Thiêm, An Lợi Đông, Bình
Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Thạnh Mỹ Lợi và Cát Lái.

  

Giao thông phát triển, cho thuê căn hộ quận 2 được nhiều người quan tâm.
Giao thông là lợi thế lớn của người sở hữu các chung cư tại quận 2, là một trong những yếu tố
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mà người mua nhà chú trọng hàng đầu. Trong nhiều năm trở lại đây, khu vực phía Đông TP.
HCM nhất là quận 2(TP.HCM) luôn trở thành tâm điểm dẫn đầu của thị trường bất động sản
(BĐS) TP.HCM. Hàng loạt dự quy hoạch, BĐS, công trình cầu đường đã và đang được hoàn
thiện, gần nhất là dự án thông xe hầm Thủ Thiêm, đã mang lại cho vùng đất này bộ mặt mới.
Các căn hộ tại quận 2 nắm được lợi thế lớn, và ngày càng có nhiều dự án mới xuất hiện ngay
trên chính “mãnh đất vàng” này. Trải dài trên xa lộ Hà Nội với tuyến xe bus và tuyến metro sắp
hình thành đưa quận 2 thành nơi di chuyển vào trong và ra ngoài dễ dàng nhất thành phố.
Cho thuê căn hộ Quận 2 được bao quanh bởi những trục giao thông quan trọng với khu đô thị
Cát Lái- cửa ngõ phía Đông của thành phố. Từ các dự án căn hộ tại quận 2 chúng ta dễ dàng di
chuyển đến các trung tâm lớn như Phú Mỹ Hưng – Quận 7, Bến Thành – Quận 1. Bên cạnh đó
chúng ta còn dễ dàng qua các tuyến đường cao tốc về Long Thành, Vũng Tàu, Dầu Dây.

  

Phát triển đường sắt đô thị giúp chủ sở hữu các căn hộ tại quận 2 có giao thông thuận lợi nhất
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có thể: Tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh – Nhơn Trạch – Cảng hàng không quốc tế
Long Thành kết nối tại ga Thủ Thiêm (vẫn giữ nguyên là ga hành khách chính cho hệ thống
đường sắt đô thị và liên đô thị). Xây dựng 2 tuyến metro số 1 (Bến Thành – Chợ Nhỏ – Suối
Tiên), tuyến số 2 (Tham Lương – Bến Thành – Thủ Thiêm) và tuyến monorail số 2 (Quốc lộ 50
– Thủ Thiêm) tất cả các yếu tố trên khiến việc di chuyển từ căn hộ cho thuê quận 2 đi mọi nơi là
rất dễ dàng bởi vậy những dự án căn hộ cho thuê tại quận 2 luôn thu hút được sự quan tâm khá
lớn của khách hàng
Tiện ích xung quanh căn hộ Quận 2
Tiện ích xung quanh các căn hộ tại quận 2 được chú trọng hơn bao giờ hết. Một điểm nhấn nữa
là khu vực quảng trường trung tâm quận 2 được đầu tư gần 2.000 tỉ đồng cùng công viên bờ
sông rộng 9 ha sẽ là nơi tập trung cao nhất các công trình kiến trúc cảnh quan tiêu biểu, cảnh
quan cây xanh mang tính biểu tượng. Thêm vào đó Khu đô thị mới Thủ Thiêm với 04 tuyến
đường chính của bán đảo Thủ Thiêm cũng đang được gấp rút hoàn thành
Trường mầm non, trường tiểu học đã đưa vào hoạt động tại các khu. Cụm trường học lớn nhất
Quận 2 được hình thành. Sắp tới sẽ hoàn thiện trường Trung Học Cơ Sở và trường Phổ Thông
Trung Học. Các trường học Quốc tế AIS, IS, BIS, AIG vá các trường công lập… Tòa Án, Bảo
hiểm xã hội Quận 2. Bệnh viện Quốc Tế Phúc An Khang vừa mới khánh thành ở đường Đồng
Văn Cống.
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 Trung tâm thương mại xung quanh căn hộ tại quận 2 rất đa dạng và có thể bắt gặp ở mọi nơinhư: Siêu thị Metro,Parkson, Central Mart, Lotte Cinema…. Vivo City ( đang xây dựng ) LotteThảo Điền ( Sắp xây dựng ).  Thêm một yếu tố nữa khiến căn hộ cho thuê quận 2 hấp dẫn nữa đó là kiểu thiết kế của các cănhộ cho thuê ở đây rất phù hợp với cư dân, thiết kế nhà nhỏ từ 2 đến 3 phòng ngủ phù hợp chonhững gia đình nhỏ hoặc những cặp vợ chồng nước ngoài đi du lịch tại Việt NamLiên hệ với chúng tôi để chọn cho mình căn hộ tại quận 2 với vị trí đẹp nhất.
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