
Vinhomes Central Park - Tất cả các yếu tố tạo nên 1 dự án số 1 hiện nay

There are no translations available.

Căn hộ Vinhomes Central Park  là dự án hấp dẫn nhất hiện tại và đang được rất nhiều người
quan tâm, đây là dự án được giới môi giới bất động đánh giá khá cao về nhiều tiêu chí khác
nhau. Qua phân tích ta có thể thấy căn hộ Vinhomes Central Park hot là do 1 số yếu tố sau:
Thiết kế của Vinhomes Central Park  đẳng cấp phong cách hiện đại.
Các sản phẩm của căn hộ Vinhomes Central Park được thiết kế tỉ mỉ và kỹ tới từng chi tiết, sự
thiết kế này luôn luôn đảm bảo tính hiện đại và khoa học về phong thủy. Các căn hộ luôn luôn
đảm bảo tính thoáng và sáng, sự hài hòa giữa các căn hộ và các phòng. Thiết kế kiến trúc ảnh
hưởng tới sự thành công của dự án, mang lại một sự hài lòng của quý khách hàng mong muốn
và khát khao được sống trong khu vực này.

      

Một điều đặc biệt phải nhắc tới là vị trí đắc địa bậc nhất Sài Gòn tạo nên vị thế cho Vinhomes
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Central Park, nơi giao thoa của sông và đô thị, tạo nên một bầu không khí trong lành và thoáng
mát cho tòa thể cư dân khu vực này, hơn ai hết những cư dân Sài Gòn đều rất mong chờ ngày
dự án chào bán, đây là nơi có thế đất rất đẹp về phong thủy, sự uốn lượn của dòng sông được ví
như thế “ rồng lượn” kết hợp với thế đất lồi ra, được ví như thế “hổ ngồi”, tạo nên thế vượng tài
vượng khí, gió nước dòng sông gặp dự án Vinhomes Central Park giống như những cánh cung
đón gió, đón sự vượng khí của trời đất, ngưng tụ tại nơi này, được điều hóa qua các tháp căn hộ,
đúng như người xưa mong đợi một môi trường sống trong lành và thông thoáng được gọi với tên
“ nơi tàng phong tích khí”rất tốt cho các gia chủ cũng như văn phòng của các công ty tại đây.

  

Nói tới dự án bất động sản thì không thể nói tới quy mô và sự hùng vĩ của dự án, căn hộ
Vinhomes Central Park với 43ha, thuộc dự án rộng nhất bậc nhất Sài Gòn, với rất nhiều tháp
căn hộ và cao ốc văn phòng, đặc biệt có tòa nhà cao nhất Việt Nam 81 tầng, với chiều dài tiếp
xúc với bờ sông Sài Gòn thơ mộng là hơn 1.150 m được xây dựng bến du thuyền đẳng cấp 5
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sao, đây là một trong những điểm nhấn để nói tới căn hộ Vinhomes Central Park, đứng từ quận
2 nhìn sang không thua kém trung tâm tài chính Hồng Kong,để thấy được sự hùng vĩ nơi đây,
Vinhomes Central Park vươn mình ra với thế giới, là điểm nhấn để quý khách nhớ về Việt Nam.

  

Để quý khách hàng cảm nhận được chất lượng cuộc sống nơi đây là nói tới các tiện ích và dịch
vụ cho các chủ nhân nơi đây. Qua đó để thấy được đẳng cấp của cư dân Vinhomes Central
Park được phục vụ theo tiêu chuẩn 5sao. Tiện ích nơi đây là sự vô đối so với các dự án, tiện ích
của căn hộ Vinhomes Central Park là sự tích hợp tổ hợp của các tiện ích như trung tâm thương
mại rộng 40.000 m2, mảng xanh 13,8 ha, hồ bơi có ở các block, hệ thống trường quốc tế và
bệnh viện ở ngay trong khu đô thị luôn, đặc biệt hơn là có hệ thống điện dự phòng tới từng căn
hộ cùng với hệ thống lọc nước đạt tiêu chuẩn uống trực tiếp. Năm 2015 đưa vào vận hành
trường học và bệnh viện, năm 2017 vận hành toàn bộ khu căn hộ Vinhomes Central Park Tân
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Cảng Sài Gòn.
Căn hộ Vinhomes Central Park thiết kế theo ý tưởng Central Park New York có thể nói,
Vinhomes Central Park đem lại 1 không khí rất Mỹ ngay trong lòng Sài Gòn.
Căn hộ Vinhomes Central Park – Vinhomes Sài Gòn được lấy ý tưởng theo phong cách thiết kê
Central Park New York
Căn hộ Vinhomes Central Park khởi nguồn bắt nguồn từ cảm hứng Central Park New York với
thành phố hiện đại có công viên rộng lớn ở trong, thể hiện là nơi có mảng xanh lớn nhất với đầy
đủ các thiên nhiên như hồ, sông suối, cây xanh nhiều như một góc của rừng, nơi đan xen và
giao thoa của yếu tố hiện đại là các công trình kiến trúc lớn và hiện đại cùng với các yếu tố thiên
nhiên hết sức tự nhiên để tạo nên một thành phố nổi tiếng bậc nhất thế giới về yếu tố hiện đại
và gân gũi với thiên nhiên, làm xay đắm tâm hồn cho những ai đã tới và sắp tới nơi đây du lịch
hay sinh sống, cảm hứng chính là sự tươi mát trong thiết kế luôn tạo sự thoải mái cho cư dân
sống trong Vinhomes Central Park. Yếu tố cây xanh ngày cành được chú trọng trong việc xây
dựng các dự án tiêu biếu như Vinhomes Central Park.

  

Nhìn từ vệ tinh xuống Central Park New York người ta nhìn thấy toàn là yếu tố mảng xanh cùng
với các yếu tố thiên nhiên, cảm giác con người sinh sống nơi đây rất thoải mái và sảng khoái,
được hít bầu không khí trong lành, rất khác biệt so với khu trung tâm sầm uất New York. Và ý
tưởng của tập đoàn VinGroup muốn xây dựng một biểu tượng, một sự khác biệt, một điểm nhấn
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giữa lòng Sài Gòn một đô thị hiện đại với nhiều mảng xanh cùng nhiều kỷ lục như bến du
thuyền, tòa nhà Landmark cao 81 tầng… đó là Vinhomes Central Park. Tòa nhà cao nhất tạo
điểm nhấn khiến mọi người luôn phải nhắc tới Vinhomes Central Park, đó là 1 chiêu rất hay
trong việc lên ý tưởng thiết kế Vinhomes, nói tóm lại Vinhomes trở nên hot chính bởi tâm huyết
bỏ ra và sự hài lòng về chất lượng từ phía khách hàng. Hi vọng trong tương lai sẽ có nhiều dự án
như Vinhomes Central Park để cư dân có thể tận hưởng 1 cuộc sống thượng đích thực.

  

Nguyễn Anh Đức - proview-land.vn tổng hợp
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