
Căn hộ Masteri Thảo Điền, Quận 2 - Thiên đường thành phố.

Dự án Căn hộ Masteri Thảo Điền , Quận 2 là 1 dự án đẳng cấp và có quy mô lớn nhất khu Thảo
Điền bây giờ được đầu tư bởi Thảo Điền Investment - 1 ông lớn trong giới bất động sản Việt, bên
cạnh đó những tiện ích trong căn hộ được tập Toàn Vingroup đầu tư, hứa hẹn sẽ là 1 thiên
đường sống mới của cư dân Việt Nam tại Sài Gòn.
Dự án gồm 4 tòa tháp căn hộ có độ cao từ 41 - 45 tầng với hơn 3000 căn hộ có diện tích từ 46 -
160m2 và 1 tòa tháp văn phòng khách, trường học, trung tâm thương mại.

  

  

  

Căn hộ Masteri Thảo Điền có diện tích từ 45m2 – 150m2 từ 1 đến 3 phòng ngủ, view ngắm nhìn
khu biệt thự cao cấp và dòng sông Sài Gòn tuyệt đẹp uốn lượn bao quanh, căn hộ Masteri Thảo
Điền cung cấp tiện ích đẳng cấp shopping ngay tại dự án với Vincom Mega Mall Thảo Điền lớn
nhất Sài Gòn, Hồ bơi ngoài trời, khu tiện ích cao cấp cho cư dân, kết nối trực tiếp với tuyến ga
Metro, …
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- Thông tin về căn hộ Masteri Thảo Điền.Tên dự án: Căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 (Tên cũ: Metropolis Thảo Điền)Vị trí can ho Masteri : 165 Xa Lộ Hà Nội, P.Thảo Điền, Quận 2Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền (Thảo Điền Investment) kết hợp với Vingroup.Nhà thầu chính CotecconsTổng diện tích xây dựng dự kiến: 700.000 m2Chính thức khởi công: 16/02/2014.Dự kiến hoàn thành: Quý 1/2016 (tổng thời gian hoàn thành trong vòng 30 tháng).Vị trí chiến lược:Có vị trí đắc địa kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch của thành phố, kết nối với ga AnPhú của tuyến Metro.-Thiết kế của căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2:Căn hộ Masteri Thảo Điền là hai tòa nhà chính đối diện với nhau tạo thành một chiếc cổng hùngvĩ. Một thảm cỏ xanh phân chia khu vực thương mại và dân cư có tác dụng như một “khoảngnghỉ” cho cảnh quan tổng thể của những tòa nhà hiện đại, sang trọng.  

 2 / 4



Căn hộ Masteri Thảo Điền, Quận 2 - Thiên đường thành phố.

  Kết nối căn hộ Masteri Thảo Điền là những tòa tháp là kiến trúc mái vòm tạo bóng mát của khucăn hộ cao cấp và văn phòng ở bên trên. Đặc biệt, khu vườn treo trên cao chính là sự kết hợpgiữa gu thẩm mỹ tinh tế với sự thuận tiện cho việc di chuyển giữa các tòa tháp, tạo ra một sự kếtnối liên thông các tháp với nhau. Vườn treo này là điểm khác biệt tạo nên một xu hướng mới chokiến trúc hiện đại: đưa thiên nhiên vào để “xanh hóa” kết cấu bê tông, sắt thép và kính vốn lànhững chất liệu không thể thiếu trong các công trình, tạo sự hài hòa giữa cảnh quan sinh thái vàlợi ích kinh tế của công trình, đây chính là điệp rất đặc biệt chỉ có tại căn hộ Masteri Thảo Điền.Với quan điểm kinh doanh hiện đại của nhà đầu tư kết hợp giữa nhu cầu mua sắm của conngười và môi trường sinh thái, qua bàn tay tài nghệ của một trong những chuyên gia hàng đầuvề kiến trúc, căn hộ Masteri Thảo Điền xứng đáng là khu trung tâm thương mại cao cấp đầu tiêncủa Việt Nam có thể sánh cùng những trung tâm thương mại hàng đầu trong khu vực.Tổ hợp mua sắm căn hộ Thảo Điền Masteri Quận 2 được quy hoạch trên một khu đất rộng vớitổng diện tích xây dựng dự kiến 700.000 m2, theo mô hình phức hợp bao gồm trung tâm muasắm, cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp và công viên xanh. Phần mặt tiền của tổ hợp sẽ là khumua sắm có tổng diện tích 140.000 m2 được thiết kế theo chuẩn quốc tế với các cửa hàng bánsản phẩm cao cấp, khu nhà hàng, cụm rạp chiếu phim, trung tâm giải trí, thể thao, bể bơi, côngviên xanh…Căn hộ Masteri Thảo Điền hứa hẹn sẽ là 1 dự án hấp dẫn với tất cả những cư dân quan tâm tớicăn hộ.       
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-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 được đưa vào hoạt động cùng lúc với khu dân cư đây là 1 điểm ấn tượng của căn hộ MasteriThảo Điền. Đây sẽ là điểm mua sắm đẳng cấp với quy mô của một trung tâm thương mại lớnnhất và hiện đại nhất thành phố nằm ngay trong căn hộ Masteri Thảo Điền.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 của tất cả cư dân trong căn hộ Masteri Thảo Điền.- Giá bán căn hộ Masteri Thảo Điền:Một trong những điểm khác biệt khiến cho căn hộ Masteri Thảo Điền khác với các dự án khác làsự bảo lãnh từ của ngân hàng. Theo thông tin được tiết lộ thì đối tác tài trợ và bảo lãnh dự án làNgân hàng Techcombank.Theo đó, Techcombank tài trợ chủ đầu tư để thực hiện dự án, đồng thời quản lý mọi khoản tiềnkhách hàng chi trả cho chủ đầu tư, và trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đúng camkết bàn giao nhà theo Hợp Đồng, Techcombank bảo lãnh chi trả toàn bộ các lợi ích cho kháchhàng theo quy định tại Hợp Đồng, bao gồm các khoản tiền khách hàng đã trả trước, tiền lãi vàphí phạt liên quan mà chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán. Khách hàng sẽ yên tâm đầu tư vàocăn hộ cao cấp Masteri Thảo Điền khi được đảm bảo bởi ngân hàng uy tín Techcombank. Hyvọng căn hộ Masteri Thảo Điền sẽ mang lại sự vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc sống chocư dân.  Nguyễn Anh Đức - proview-land.vn
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