
Sky89 còn liền kề trung tâm hành chính hàng đầu
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Với hơn 10 năm kinh nghiệm, SkyLand tự hào là sàn mua bán, giao dịch và quảng cáo bất động sản hàng đầu tại Việt Nam
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Venice luôn đứng đầu trong danh sách những thành phố lãng mạn nhất không chỉ ở Italy mà trên toàn thế giới. Và nói đến Sky89

người ta sẽ liên tưởng ngay “siêu phẩm” với thành phố Venice xinh đẹp của nước Ý uống quanh bởi sông nước, mở ra không gian

thiên nhiên xanh mát giữa ồn ào phố thị.

Sky89 được thiên nhiên ưu ái khi sở hữu vị thế đẹp khi tọa lạc trên con đường “tỷ đô” Đào Trí và trực diện tại khúc quanh đẹp và rộng

nhất của sông Sài Gòn. Sống tại Sky89, mở cửa bên này có thể ngắm sông nước, bước ra cửa bên kia là không gian cầu Phú Mỹ lộng

gió hay phóng tầm mắt về khu đô thị Phú Mỹ Hưng sầm uất hiện đại.

Sky89 còn liền kề trung tâm hành chính hàng đầu Đông Nam Á – Phú Mỹ Hưng và những cư dân sành điệu “nghiễm nhiên” tận hưởng

trọn vẹn các dịch vụ cao cấp mà không cần di chuyển xa. Được ví như trái tim của Nam Sài Gòn, Sky89 ôm trọn hàng loạt công trình

danh tiếng cùng tổ hợp trung tâm thương mại cao cấp SC Vivo City, Crescent Mall, Lotte Mart;… hệ thống khách sạn 5-sao, văn phòng

hiện đại và trường học chất lượng quốc tế: Canada, Anh, Mỹ, Úc, Hàn Quốc… ở Quận 7.

Làm ông chủ của “ngôi nhà” 5 sao

Tại Sky89, thiên nhiên hiện diện trong từng ngách nhỏ thông qua lối kiến trúc phóng khoáng dưới bàn tay thiết kế tài ba của Chủ đầu

tư An Gia. 430 căn hộ tích hợp 89 tiện ích là đích đến cho những khách hàng thượng lưu yêu thích không gian sống riêng tư, yên tĩnh

và hoàn hảo từng chi tiết.

Sài Gòn chật chội và nhiều nơi chẳng đủ để dành một khoảng sân thì với Sky89, mảng xanh ngập tràn là điều quá dễ dàng. Với ý

tưởng mang thiên nhiên vào không gian sống, chủ đều tư dành gần 77% quỹ đất còn lại dành để phát triển không gian xanh. Trong đó

có 11.000m2 khuôn viên chạy bộ, khu công viên kênh đào Canal Park rộng gần 10.000m2, hồ Sky Pearl, vườn cây xanh Pergola,

vườn bậc thang Sky Hills, vườn vui chơi trẻ em Kid Garden...
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