Tiện ích
Sảnh lounge thời thượng
Hệ thống mua sắm shophouse
Nhà hàng và quán cafe
Siêu thị mini và cửa hàng tiện lợi
Hair salon, nail salon
Bể bơi bốn mùa độc đáo
Gym & Yoga
Spa
Phòng sinh hoạt cộng đồng

Dịch vụ
Nhà trẻ
Phòng Y tế
Vườn nướng BBQ
Đường dạo bộ
Thảm cỏ mùa xuân
Không gian cafe
CLB tri thức (Thư viện sách)
CLB du lịch và khám phá
CLB doanh nhân trẻ

Hệ thống PCCC an toàn và hiện đại nhất
Hệ thống quản lý toà nhà thông minh
Hệ thống an ninh 3 lớp bảo vệ
Hệ thống lọc nước tinh khiết cao cấp
Hệ thống quản lý hầm gửi xe thông minh
Dịch vụ văn phòng
Dịch vụ cho thuê không gian tổ chức sự kiện
Dịch vụ cho thuê phòng khách, phòng họp
Dịch vụ mua sắm online
Dịch vụ phục vụ đồ ăn tại phòng
Dịch vụ dọn phòng
Dịch vụ trang trí phòng ốc
Dịch vụ vệ sinh
Tủ thư báo
Dịch vụ chuyển đồ
Dịch vụ trồng và chăm sóc cây xanh
Dịch vụ giặt là
Dịch vụ truyền hình cáp, internet
Dịch vụ quản lý khu căn hộ
Dịch vụ thi công, sửa chữa căn hộ
Dịch vụ sửa chữa, bảo trì kỹ thuật
22 Dịch vụ trông giữ xe
23 Dịch vụ chăm sóc khách hàng
24 Hệ thống điện dự phòng

Sở hữu cuộc sống
Đáng mơ ước
http://deldorado.vn

Loại Hình

Căn hộ 1 - 3 phòng ngủ
Shophouse liền căn hộ
Căn hộ sở hữu lâu dài
Căn hộ sở hữu 50 năm

Chủ đầu tư

Tài trợ vốn dự án

Penthouse

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Tiện ích ngoại khu
Thông tin trong tài liệu đúng tại thời điểm phát hành, các thông số chính xác
sẽ được quy định chi tiết tại hợp đồng ký kết giữa Chủ đầu tư và khách hàng.
Tất cả các hình ảnh sử dụng trong tài liệu chỉ mang tính minh họa.

Hồ Tây
Đại siêu thị Lotte Mall
Nhà hàng, quán cafe
Khu ngoại giao đoàn
Công viên nước Hồ Tây

Khu hành chính tập trung
Đền, chùa
Khu đô thị mới Nhật Tân - Nội Bài
Trường học quốc tế
Bệnh viện

298 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội

Cầu Nhật Tân
800m

Trường song ngữ
Hanoi Academy
950m
Công viên nước Hồ Tây
600 m

Trường Quốc tế UNIS Công viên Hòa Bình
2,8 km
700m

Công viên Kim Quy
5 km

• Tầng 1&2: Shophouse liền căn hộ
• Tầng 4 - 26: Căn hộ cao cấp

• Tầng 3: Bể bơi, gym, ...
• Tầng 27: Penthouse

* Sàn không tính diện tích hầm

Chìa khóa đầu tư THÀNH CÔNG
Tận hưởng lợi nhuận BỀN VỮNG
Tên căn hộ
DT Tim tường DT Thông thủy

Mọi thông tin trong tài liệu này
đúng tại thời điểm phát hành
và có thể điều chỉnh mà
không cần báo trước.

Thông số trong bản vẽ là tương đối,
thông số chính thức của từng căn hộ
sẽ được quy định tại văn bản ký kết
giữa Chủ đầu tư và khách hàng.
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thang máy

Mọi thông tin trong tài liệu này
đúng tại thời điểm phát hành
và có thể điều chỉnh mà
không cần báo trước.

Tổng số
căn hộ

Thông số trong bản vẽ là tương đối,
thông số chính thức của từng căn hộ
sẽ được quy định tại văn bản ký kết
giữa Chủ đầu tư và khách hàng.

402
3 Tầng hầm

Đơn vị: m2

Phủ Tây Hồ
2,8 km

Tầng nổi

DT Tim tường DT Thông thủy

Sân Bay Nội Bài
15 km

27

Tên căn hộ

KĐT Ciputra
300m

50%

Loại
Căn
Hộ

Chùa Tảo Sách
100m

40%
Mật độ
xây dựng khối đế

Mọi thông tin trong tài liệu này
đúng tại thời điểm phát hành
và có thể điều chỉnh mà
không cần báo trước.

Chùa Vạn Niên
250m

Mật độ
xây dựng khối tháp
Hình thức kinh doanh mới trên thế giới: Với sự lên ngôi
của các kênh OTA (như Airbnb, Booking.com, 9flats...),
các nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận những khách lưu
trú ngắn ngày, dài ngày, linh hoạt theo nhu cầu sử dụng
của bản thân, tận hưởng lợi nhuận bền vững.

Thông số trong bản vẽ là tương đối,
thông số chính thức của từng căn hộ
sẽ được quy định tại văn bản ký kết
giữa Chủ đầu tư và khách hàng.

BV Quốc tế Thu Cúc
2.2 km

Tổng diện tích sàn*

tháng

Đơn vị: m2

Chợ Bưởi
2 km

Tổng diện tích đất

35,298 m2

50
triệu đồng

DT Tim tường DT Thông thủy

3184 m2
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Lợi nhuận
lên đến:
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Phối cảnh tổng thể dự án

90 %
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Tọa độ tâm điểm

02
Hứa hẹn mức sinh lời hấp dẫn: D’. El Dorado là mảnh
đất vàng duy nhất còn lại sở hữu vị trí kề sát Hồ Tây, nhu
cầu thuê nhà tại nơi được coi như “phố Tây” của Hà Nội
với các khách hàng ngoại quốc chưa bao giờ giảm.
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Chìa khóa đầu tư thành công:
Số lượng có hạn cho 106 căn
hộ khách sạn với giá chỉ từ:

49.38 45.10
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