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lý do Làm dự án Sunshine City Sài Gòn có được những thụ chú trọng
Sunshine City Sài Gòn https://dungquoc.com/du-an/sunshine-city-saigon/ là dự án xa lạ nhất vừa được
triển khai bởi chủ đầu tư Sunshine Group ở khu Quận 7, vô thời điểm hiện ở dự án đang có được vô số thụ
chú ý của Quý khách đang có ý định mua khi sỡ hữu vào vàn tiềm năng. dự án đợi sẽ mang lại cuộc sống cao
cấp năm sao đầy đủ và tiện ích dành cho Khách hàng.

Được xây trên khu đất cực kỳ rộng mạnh Đối với phức diện tích lên đến 10 ha, bao gồm: chung cư, offictel,
penhouse Đối với trên 3000 căn hộ chung cư cao cấp được tung thành thị trường. Với cấu trúc đẳng cấp hứa
hẹn căn hộ đẳng cấp Quận 7 sẽ là một trong số Những dự án danh để Quý khách hàng chọn làm nơi sinh
sống tuyệt mỹ trong số tại gian sắp tới.
vậy lý do vì đâu mà dự án tới được trân trọng nhiều sự chú ý lại vậy? Các giá trị mà dự án có thể đem đến
cho Khách hàng là gì? Đối với bài viết sau đây, dungquoc sẽ đưa ra Những nhận xét và Suy xét để giải đáp
tất cả Những thắc mắc này của Khách hàng.
nguyên nhân Giúp dự án Sunshine City Sài Gòn nhận được những thụ quan tâm
điều Đầu tiên đó chánh là khả năng gắn kết giao thông cực kỳ mau lẹ và đơn giản, và sỡ hữu chất Lượng
không gian sống rất tối ưu.
có vị trí tọa lạc tại đường Phú Thuận, thuộc phường Phú Thuận, Quận 7, nên phố bể Chí Minh. chánh vì vị trí
như nhiên nên được công ty dungquoc và Quý khách đánh giá khá cao lúc sỡ hữu khá nhiều tiềm lực khác
nhau.

Đối với địa thế của dự án cần nhắc lại thể kết nối giao thông cực kỳ đơn giản lúc trong vài năm trở đến đây
khá được nhấn mạnh đầu tư và xây lúc Số lượng người dân cư ở khu vực này là đặc biệt đông đúc và hầu hết
Những tuyến đường ở khu này rất nhỏ hẹp và xuống cấp. chánh vì điều này mà UBND đã cho xây dựng Các
tuyến đường Với quy mô mạnh và hiện đại Khiến người dân tại Quận 7 nhắc cùng chung và chung cư
Sunshine City Quận 7 kể riêng biệt sẽ có thể gắn kết giao thông vô cùng thuận tiện và nhanh chóng.
dự án được bao bọc do khá những tuyến đường lớn mạnh và huyết mạch:
- Nguyễn Lương Bằng: Tuyến đường vừa được nâng cấp trong năm 2017, Đối với lộ giới lên đến 40 m, dài 1
km và tổ khoản phí đầu tư lên tới 270 tỷ đồng.
- Đại lộ Nguyễn Văn Linh: Đại lộ được đánh giá là đẹp và hiện đại nhất tại thành phố bể Chí Minh Với phức
chiều dài lên lại 17.8 km, đặc biệt rộng lớn Với lộ giới lên đến 120 m.

- Huỳnh Tấn Phát: Đây là tuyến đường thường xuyên xảy nên tình trạng ngập lụt vô Những ngày mưa nên
từng khi đi qua Các tuyến đường này đều khá tổng tạp và phiền tổng. Cũng do nhân tố này UBND đã bỏ
thành số tiền 250 tỷ đồng để nâng cấp tuyến đường này.
Hầu hết Những tuyến đường này đều có cách ảnh hưởng cực kỳ lớn Đối với dự án Sunshine City Sài Gòn, hiện
ở đã và đang trong số thời kỳ được thi công nâng cung cấp, dưới lúc hoàn thiện sẽ kéo theo trị giá của dự án
này được tăng lên một tầm lớn.
Quý khách hàng an cư ở đây sẽ di chuyển đặc biệt mau lẹ đến: Trung tâm Quận 1 Đối với 15 phút, khu vực
đô thị Phú mỹ Hưng Quận 7 Đối với 5 phút, Các khu vực đô thị lớn mạnh tại Quận 2: yên Phú an Khánh, Thủ
Thiêm, Thạnh hảo Lợi, Nam Rạch Chiếc,… cũng Với 20 phút là có khả năng gắn kết.
Với Các giải pháp kết nối giao thông đã liệt kê ở trên, Quoc Dung Blog nhận định đây là một dự án danh
nhằm Quý khách đang khiến vấn đề ở Những khu vực trên lựa chọn làm chỗ sống hoàn mỹ.
không chỉ sỡ hữu thể kết nối giao thông đơn giản mà dự án còn có ưu thế giáp Với sông Cả Gấm. Đây là một
trong Các điểm điểm nhấn nhất của dự án này. Ngày tại, xu hướng chọn lựa Những căn hộ giáp sông luôn là
thụ ưu tiên dẫn đầu của Những Quý khách đang tạo ý định tìm kiếm chung cư nhằm làm điểm an cư, tố chất
này là lẽ đương thế vì chất .Số môi trường sống giáp sông sẽ luôn luôn thoáng mát và trong số lành trên
Những chung cư tại khu trung tâm. Cũng chánh do nhân tố mà Sunshine CIty hấp dẫn được rất các thụ chú ý
của Quý khách hàng. sống tại đây Khách hàng sẽ được hưởng thụ một đời an cư vô cùng mát mẻ, vui vẻ, hít
thở bầu không khí trong số lành.
Các căn hộ tại đây sẽ được thiết kế sao cho tạo tối đa view nên sông vô cùng xinh đẹp mắt. Với đầy đủ
Những phòng chức năng: Phòng ngủ, phòng khách, chủ tắm. Và đặc biệt nhất chính là nội thất tại dự án đều
được mạ chắc để đem đến càng đời sinh sống sang trọng, quý phái đúng tiêu chuẩn Đối với cuộc sống của
giới thượng lưu.
Công nghệ 4.0 cũng sẽ được nhà đầu tư Sunshine Group thực hiện vô dự án Sunshine City Quận 7, yếu tố này
sẽ mang đến càng cuộc an cư văn minh, hiện đại mang lại trải nghiệm khác biệt và đặc sắc dành cho Khách
hàng. yếu tố này cũng sẽ đơn giản trên trong vấn đề vận hành cũng như quản lý.
dự án được định vị tại phân khúc căn hộ chung cư cao cấp cùng với đó là kết cấu cao cấp ra chắc rằng sẽ
được nhà đầu tư Sunshine Group cấu trúc càng hạng mục cơ sở vật chất Đối với cao cấp 5 sao và đầy đủ Các
loại tiện ích nhằm tạo khả năng phục vụ cho đòi hỏi thường nhật của Khách hàng từ cơ bản cho tới đẳng cấp
Với Những cơ sở vật chất như: Trung tâm thương mại, khu vực vui chơi giải trí, Sky Bar, trường học, bệnh
viện quốc tiễn, công viên ven sông,… tạo khả năng nhận mấy, an cư tại đây Quý khách hàng sẽ được trân
trọng đời an cư đầy đủ và tiện nghi.

Bài viết trên đây, công ty dungquoc đã chia sẻ về một vài nguyên nhân Làm Sunshine City Quận 7 đặc biệt
được thụ quan tâm của Khách hàng, đây là Những thông tin khá trọng điểm mà Khách hàng không nên bỏ
qua.

