Palm Garden với quy mô 1.89 ha là giai đoạn 2 của Palm
City, khu đô thị mới rộng 30 ha, trải dài 1.8 km dọc bờ
sông Giồng Ông Tố và bờ sông Mương Kinh tại Quận 2.
Dự án là khu đô thị phức hợp bao gồm nhà ở thấp tầng,
nhà phố thương mại, căn hộ cao tầng, trung tâm
thương mại, cùng với đa dạng tiện ích như trường mẫu
giáo, trường quốc tế và song ngữ, bệnh viện và hệ
thống công viên cây xanh.

ĐÔ THỊ VƯỜN NHIỆT ĐỚI
NAM RẠCH CHIẾC, P. AN PHÚ, QUẬN 2
Từ 33 - 38 triệu/m2 cho căn hộ bàn giao thô
Từ 39 – 47 triệu/m2 cho căn hộ bàn giao hoàn thiện
880 căn hộ
1 – 3PN
46 – 123 m2
Bàn giao Q1/2021 (Tòa G4 giao thô) & Q2/2021 (Tòa G3
giao hoàn thiện
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 Chủ đầu tư uy tín: Keppel Land, Tiến Phước và
Trần Thái;
 Vị trí chiến lược tại Nam Rạch Chiếc, Quận 2;
 Tầm nhìn toàn cảnh sông;
 Lối tản bộ dọc bờ sông Giồng Ông Tố và sông
Mương Kinh cùng với các mảng cây xanh;
 Hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, đáp ứng nhu
cầu của tất cả các thành viên trong gia đình;
 Mật độ căn hộ thấp: 7 căn/ sàn. Tất cả các căn
hộ đều có ban công;
 Sảnh đón và hành lang căn hộ thông thoáng,
đón gió tự nhiên;
 Thiết kế hiện đại với bếp mở đang là xu hướng
được yêu thích;
 Điện dự phòng 100%;

Phối cảnh hồ bơi party





Nhận đăng ký đặt chỗ từ ngày 28/3/2018;
Dự kiến mở bán vào tháng 5/2018;
Chỉ thanh toán 15% trong năm 2018, còn lại thanh toán 1%/ tháng
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