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Tiếp nối hàng loạt những dự án bất động sản sang và siêu sang tại Hà Nội, với kỳ vọng xây
dựng một chuỗi khu đô thị phức hợp đẳng cấp của đất nước nói chung và Thủ đô nói riêng,xây
dựng
Vinhomes Melodia
Vingroup
sẽ tạo nên một
bản giao hưởng thiên nhiên trong lòng Hà Nội.

Có thể nói, Vinhomes Melodia là đứa con được ông lớn bất động sản hàng đầu cả nước đầu tư
nhiều tâm huyết, vốn và công sức để trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản Thủ đô
trong năm 2018 – 2019 này.

Với quy mô xây dựng và ý tưởng thiết kế độc đáo, hướng con người gần gũi hơn với thiên nhiên
trong bối cảnh Hà Nội ngày càng đông dân, diện tích đất trống và không gian xanh ngày càng
thu hẹp, Vinhomes Melodia hứa hẹn sẽ mang đến cho các cư dân Thủ đô thế kỷ 21 mộtbản
giao hưởng thiên nhiên nhẹ nhàng, tinh khôi trong lòng Hà Nội.

1/4

Xây dựng Vinhomes Melodia, Vingroup sẽ tạo nên một bản giao hưởng thiên nhiên trong lòng Hà Nội
Thứ hai, 21 Tháng 3 2016 10:37

1. Đôi nét tổng quan về dự án Vinhomes Melodia.

Tên chính thức: Vinhomes Melodia

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup
Quy mô dự án: 4 ha.
Mật độ xây dựng khu căn hộ: Từ 35 – 40%
Loại hình phát triển: Căn hộ cao cấp, Shophouse, SOHO – Office
+ Toà N01: Khối văn phòng kết hợp lưu trú (officetel)

+ Tòa N02: Khối nhà ở chung cư cao 39 tầng.
+ Tòa N03: Khối nhà ở chung cư cao 35 tầng
Tiện ích nổi bật: Trung tâm thương mại Vincom, nhà trẻ Vinschool, spa, bể bơi, Vinmart...

Thời gian bàn giao dự kiến: năm 2020.

2. Ý tưởng thiết kế bản giao hưởng thiên nhiên trong lòng Hà Nội.

Với thiết kế tân tiến hàng đầu thế giới, quần thể dự án Vinhomes Melodia được thiết kế theo
phong cách hiện đại, thân thiện với môi trường, chủ nhân tương lai sẽ cảm nhận được cuộc sống
tràn đầy sắc xanh giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp.

Vinhomes Melodia được thiết kế dựa trên ý tưởng từ khu đô thị phức hợp với những tiện ích hiện
đại – thông minh, hứa hẹn trở thành bản giao hưởng thiên nhiên trong lòng Hà Nội. Tại đây, mọi
nhu cầu của cuộc sống con người sẽ được đáp ứng triệt để nhất, tối đa nhất. Cả dự án như một
thành phố thu nhỏ mà các tiện ích phục vụ cư dân đều được tự động hóa để chủ nhân có nhiều
thời gian nhất dành cho gia đình của mình với không gian ngập sắc xanh của thiên nhiên, mang
đến hơi thở tươi mới mỗi ngày giữa cỏ cây, hoa lá cho các cư dân Thủ đô luôn khao khát một
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không gian sống xanh hơn, trong lành hơn và thoáng đãng hơn.

Trong mỗi căn hộ Vinhomes Melodia, tất cả các thiết bị hiện đại cần thiết cho một cuộc sống
tiện nghi nhất, đáp ứng nhu cầu sống tốt nhất cho con người thế kỷ 21 đều được trang bị đầy
đủ: đèn chiếu sáng, rèm cửa, điều hòa, hệ thống âm thanh, tivi, bình nóng lạnh, quạt thông gió,
máy hút ẩm, chuông cửa, khóa cửa 3 lớp an toàn, camera an ninh, ... tạo thuận lợi cao nhất cho
các chủ nhân căn hộ.

Thật tuyệt vời biết bao khi từ nơi làm việc trở về nhà, hoặc vào mỗi buổi sáng, khi vừa thức dậy,
rèm cửa hé mở, bạn được cảm nhận không gian sống trong lành với những dải xanh ngút mắt,
những sắc hoa tươi mới, rực rỡ cùng tiện nghi hoàn hảo tại Vinhomes Melodia.

Đồng thời, nơi đây sẽ có hệ thống nhà trẻ Vinschool đạt tiêu chuẩn quốc tế - nơi cư dân an tâm
gửi gắm con em mình mỗi ngày. Theo dự kiến, Vinschool tại Vinhomes Melodia đáp ứng đủ nhu
cầu gửi trẻ của hàng ngàn hộ gia đình trẻ cư trú tại nội khu dự án. Xây dựng những bước đi đầu
tiên cho trẻ, mần non Vinschool sẽ cùng với các trường học liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở,
Trung học phổ thông và Đại học lớn nhất cả nước giúp con em các cư dân
căn hộ Vinhomes Melodia
được đào tạo bài bản trong hệ thống giáo dục hoàn chỉnh, tối ưu hàng đầu hiện nay.

Còn gì tuyệt vời hơn khi mỗi sáng thức dậy, vén rèm lên, mở cửa sổ là bạn đã được hòa mình
vào một không gian trong xanh đến tinh khiết của nắng, của gió, của bầu trời và cỏ cây, hoa lá.
Nếu dậy đủ sớm và có thời gian tập thể dục buổi sáng hay đơn giản là bước đi dạo bộ quanh
khu vườn xanh của dự án, hòa mình trong những tiếng chim ca thánh thót từ các lùm cây vọng
lại sẽ mang đến cho bạn một khởi đầu ngày mới tuyệt vời, giúp bạn có tinh thần sảng khoái cho
một ngày làm việc hăng say, nhiệt huyết. Bạn cũng có thể cùng những người hàng xóm thân
thiện nhâm nhi tách trà hay ly café ngay tại không gian quán trang nhã dưới sảnh tầng 1 nhà
mình.

Và cũng sẽ tuyệt vời biết bao, khi mỗi tối trở về nhà, bạn có thể nhìn thấy cả một bầu trời đêm
đầy sao, ánh trăng khi mờ, khi tỏ, gió luồn qua cửa sổ ve vuốt mái tóc mình. Tản bộ khuya sau
bữa cơm tối sẽ là một trải nghiệm thú vị sau một ngày làm việc đầy bon chen, nhất là khi dạo
quanh những tiểu cảnh xanh, thấp thoáng ánh đèn của một shop thời trang hay một quán café
thơ mộng.
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Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 093 93 93 444

Vinhomes Galaxy : https://vimhomes.com

Vinhomes Melodia : https://vimhomes.vn

Vincity Đại Mỗ : http://vincitytower.com
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