
VILLA PARK:
ĐIỀU KỲ DIỆU CÓ THỂ NHÌN THẤY

Bất chấp những 
biến động trên 
thị trường bất 
động sản trong 

thời gian vừa qua, các biệt 
thự thuộc dự án Villa Park 
(quận 9, TP.HCM) vẫn thu 
hút sự quan tâm của các nhà 
đầu tư và khách hàng. Qua 
3 đợt chào bán, hơn 120 biệt 
thự tại Villa Park đều đã có 
chủ sở hữu.

Ông Marc Townsend, đại 
diện Công ty Tư vấn Bất 
động sản CBRE Việt Nam, 
nhà phân phối độc quyền 
của Villa Park, cho biết: "Đó 
là vì Villa Park là một trong 
số rất ít dự án mà toàn bộ 
các tiện ích công cộng, giải 
trí đều được hoàn thiện 
trước khi chào bán". 

Trong khi Nghị định 71 
ra đời đã khiến nhiều dự 
án căn hộ lao đao do chưa 
hoàn thành xong phần 
móng cọc thì những khách 
hàng mua biệt thự ở Villa 
Park lại có thể yên tâm vì 
mọi thủ tục pháp lý đều đã 

hoàn tất. Điều này đã tạo 
một niềm tin rất lớn đối với 
dự án Villa Park cũng như 
những cam kết của chủ đầu 
tư (Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Kinh doanh Nhà Khang 
Điền và Quỹ Quản lý Đầu tư 
Prudential Việt Nam). 

Khởi công từ cuối năm 
2009, Villa Park được đánh 
giá là một trong những dự 
án biệt thự cao cấp có tốc 
độ xây dựng và hoàn thiện 
nhanh nhất tại TP.HCM, 
nhưng vẫn đảm bảo chất 
lượng cao và nhiều tiện ích 
khác biệt mà hiếm dự án 
nào có được. 

Tọa lạc tại phường Phú 
Hữu, quận 9, TP.HCM, 
Villa Park sở hữu vị thế 
đắc địa khi đường vành đai 
trong, đường cao tốc Long 
Thành - Dầu Giây ngay 
cạnh Dự án đang được triển 
khai. Song song đó, cầu 
Thủ Thiêm, cầu Phú Mỹ và 
Đại lộ Đông - Tây, nối liền 
trung tâm TP.HCM với 
quận 2 và quận 9, cũng vừa 

được đưa vào hoạt động. 
Những năm gần đây, các 

đô thị hiện đại, dự án nhà 
ở cao cấp gắn liền với môi 
trường sinh thái, tách biệt 
khỏi khu trung tâm thành 
phố nhưng vẫn thuận tiện đi 
lại đang trở thành đích nhắm 
của không ít người dân hiện 
nay. Theo xu hướng này, 
Villa Park hội đủ các yếu tố 
về cơ sở vật chất, vị trí địa 
lý, cảnh quan thiên nhiên, 
môi trường để trở thành một 
món quà kỳ diệu cho những 
ai tin tưởng và lựa chọn cuộc 
sống tại đây.

Không phải ngẫu nhiên 
mà Villa Park được đánh 
giá là một trong những 
biểu tượng cho chất lượng 
cuộc sống cao cấp của người 
dân TP.HCM hiện nay. Sự 
kết hợp hài hòa giữa các 
tiện ích hiện đại với thiên 
nhiên thoáng đãng đang và 
sẽ mang đến cho các cư dân 
ở Villa Park một cuộc sống 
tiện nghi và hạnh phúc. 

Cô Nguyễn Thị Hoa, một 
trong những chủ nhân đầu 
tiên của Villa Park, chia 
sẻ: “Tôi chọn Villa Park 
không chỉ vì hạ tầng khang 
trang, có nhiều tiện ích tốt 
mà còn vì vị trí rất thuận 
tiện, gần trung tâm Thành 
phố và các tỉnh lân cận. 
Điều tôi thích nhất ở đây 
là không khí trong lành, 
rất tốt cho sức khỏe”.

Thiên thời, địa lợi, nhân 
hòa, Villa Park đều có cả 
ba yếu tố quan trọng ấy 
để trở thành một điều kỳ 
diệu mà cư dân tương lai 
của khu biệt thự cao cấp 
này đều có thể nhìn thấy 
và cảm nhận được.

❙❚ HẢI TRIỀU

VILLA PARK CÓ THỂ ĐƯỢC XEM LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG HIẾM HOI TRÊN THỊ TRƯỜNG BẤT 
ĐỘNG SẢN ĐANG CÓ XU HƯỚNG CHỮNG LẠI TẠI TP.HCM TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY.

Hình ảnh thực tế tại Villa Park - Ảnh chụp ngày 16.10.2010.

Biệt thự đơn lập tại Villa Park - Ảnh chụp ngày 16.10.2010.


