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chuỗi tiện nghi dự án Sunshine Diamond River có gì hấp dẫn?

Sunshine Diamond River là dự án kế hoạch của chủ đầu tư Sunshine Group thực hiện trên thị
trường chung cư đẳng cấp quận 7. Vừa sở hữu vị trí vàng đắc địa, dự án còn tạo cả 1 mạng
lưới tiện nghi phong phú, Nổi bật, được đầu tư bài bản và kỹ lưỡng, xứng cái đẳng cấp
thượng lưu mà Những Quý khách hàng đang tạo thụ chú ý Vài nét lớn nhất.
hệ thống tiện nghi dự án Sunshine Diamond River quận 7 được thiết kế như thế nào? Các cơ
sở vật chất mà chủ đầu tư thực hiện liệu có đảm bảo chất .Số cuộc sinh sống cho cộng đồng
cư dân? Xung quanh dự án có tiện nghi gì không? Là một số câu hỏi mà Những Quý khách
hàng đã đặt nên để Khái quát về dự án lạ này.
Đối với bài viết dưới đây, Những chuyên gia SaleReal Team sẽ chia sẻ cụ thể Các thông tin
liên quan về dự án xoay quanh vấn đề này, Quý khách đang chú trọng tới dự án Sunshine
Group tạo khả năng tham khảo.
chuỗi tiện nghi dự án Sunshine Diamond River có nào hấp dẫn?

Được sử dụng 76.4% tổ diện tích quy hoạch cho vấn đề thực hiện môi trường sinh sống cho
cộng đồng dân cư Sunshine Diamond River, Những cơ sở vật chất được đầu tư vô cùng bài
bản và đem cao cấp khác biệt so Với Các Sản phẩm cùng với phân khúc.
Quảng trường nước và ánh kiến chánh là một trong số Những tiện ích Trước hết mà chúng
tôi muốn nhắc lại. đây được xem là biểu tượng đẹp nhất trong số Những thiết kế ngoài trời,
Đối với môi trường rộng lớn mạnh, chuỗi chiếu sáng được lắp tỉ mẩn, cạnh Các vòi phun
nước. Những đoạn nhạc du dương hay sôi động làm Các dòng nước phối hợp nhịp nhàng an
cư động và vô cùng đẹp mắt.
Ngoài khu công viên ven sông, và Các mảng xanh được lắp rộng khắp Đối với mật độ cây
non dày đặc, tại nội khu dự án, điểm nhấn nhất đó vẫn chính là khu vực đường hoa đi bộ hơn
không, Với cấu trúc táo bạo, đầy lãng mạn và tỉ mỉ, sử dụng kính cường năng 2 lớp, điểm đây
được vẽ lên như một bức tranh tiên cảnh, giàu màu sắc và thẩm hảo.
Bãi biển nhân tạo được lấy chủ đề từ một trong số 10 hòn đảo xinh đẹp nhất Dubai, đây cũng
chánh là bãi biển nhân xây có quy mô rộng lớn mạnh lần Đầu tiên được áp dụng ở dự án.
cùng thiết kế của bể bơi tràn nghệ thuật 2 tầng, tiện ích mặt nước ở dự án Sunshine Diamond
River chiếm trọn điểm hoàn toàn, Khiến dân cư tạo thể lựa chọn nhiều mô hình thư thái khác
nhau sau Những giờ khiến vấn đề mệt mỏi.
Với cộng đồng người dân nhí, Đối với sự hiện hữu của khu vực Sunshine Maple Bear, thì đây
chính là môi trường học tập giải trí mà Những con có khả năng sảng khoái xây khả năng tư
duy sáng gây của mình ngay tại khuôn viên nội khu vực mà bố mẹ đừng nên mất công đi đâu
xa để tìm kiếm.

bên cạnh Những tiện ích Vượt bậc đấy, đừng thể bỏ qua Các tiện ích như khu mua sắm, rạp
chiếu phim, khu vực vui chơi, thư viện, phòng tập Gym, Spa làm hảo...
hấp dẫn tại căn hộ chung cư cao cấp quận 7 còn tạo Các dịch vụ dành riêng biệt cho cộng
đồng cư dân Sunshine Diamond River. đấy chính là tại Sunshine Service, dịch vụ có thể liên
kết Đối với cộng đồng cư dân ở Những dự án Sunshine Group.
ở đây, Quý khách hàng còn có khả năng thừa hưởng Những dịch vụ Nổi trội như: dịch vụ
chăm sóc nhà cửa, chăm sóc thú cưng, săn sóc trẻ em, di chuyển mua sắm “hộ”,... Làm gia

đình có khả năng tiết kiệm được tối đa thời gian để tạo thể nghỉ dưỡng và thư thái.
bên cạnh đấy, dịch vụ ví điện tử cũng là 1 hình thức tiện ích lạ được sử dụng cho cư dân.
Quý khách có khả năng linh hoạt trong số việc thanh toán trực tuyến tại Các cửa hàng, trung
tâm mua sắm, đặt phòng, hay thậm chí là thực hiện đặt vé máy bay quốc tiễn VIP đều được
nhanh chóng thực hiện.
Những cơ sở vật chất xung quanh dự án Sunshine Diamond River
Ngoài tiện nghi nội khu vực thì xung quanh dự án Sunshine Group còn có một hệ thống tiện
ích Nổi trội kề cạnh, mà Quý khách chỉ mất từ 3-7 phút là có khả năng tiếp cận ngay. Hiện
hữu có thể nói đến Các tiện nghi tới từ khu đô thị Phú hảo Hưng, cách chung cư Sunshine
River Cit chỉ cái 2km.
bên cạnh đấy còn tạo chuỗi cơ sở vật chất đa dạng như: Trung tâm thương mại Crescent
Mall, Sc Vivo City, mạng lưới siêu thị Lotte Mart, Big C, Co.op Mart, Bệnh viện Pháp Việt, Tim
Tâm Đức, bệnh viện Quận 7, Trường Học Quốc tế Úc, Anh, Canada, RMIT, Tôn Đức Thắng,
đại học tài chính – Marketing,...
cùng với mạng lưới giao thông linh hoạt, Quý khách hàng cũng tạo thể đơn giản kết nối tới
Những khu vực trung tâm 1 Những thuận tiện và đơn giản, nhờ đó, tạo khả năng thừa hưởng
phong phú Những loại hình tiện ích mà Quý khách đừng phải mất thời gian quá những để tiếp
cận.
hơn đây là phức thích hợp Những thông tin về dự án Sunshine Diamond River được Những
chuyên gia duankhunam Xem xét nhận xét. Thông qua bài viết, chúng tôi hi vọng Khách hàng
sẽ tạo thêm những thông tin giá trị, thuận lợi cho việc tìm kiếm một nơi an cư phù hợp tại thị
trường bất động sản khu Nam Sài Gòn.
Ngoài nên, Quý khách tạo thể tham khảo thêm Các bài viết khác của chúng tôi cập nhật
thường xuyên tại đây https://duankhunam.com/du-an/sunshine-diamond-river/ để có
thêm những thông tin trị giá về dự án.

