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BÀN GIAO SỔ ĐỎ CHO NHỮNG CHỦ NHÂN
CỦA CASAMIA HỘI AN
Sau thành công Lễ bàn giao gần 100 căn biệt thự và shop house vào cuối năm 2019, đầu tháng
5/2020, Chủ đầu tư Đạt Phương đã chính thức bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho
những Khách hàng của khu shop house Casa Gala và khu biệt thự Casa Rivana. Sự kiện này là minh
chứng cho giá trị pháp lý cũng như tính minh bạch của dự án, khẳng định uy tín, trách nhiệm và giữ
cam kết của Chủ đầu tư đối với các Khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn Casamia Hội An.

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Hội An đang bước vào mùa hè nắng nóng gay gắt. Về với Casamia trong không gian xanh mát
hoà quyện với không gian mặt nước trong lành của sông Cổ Cò tự nhiên được gìn giữ nguyên sơ
trong quy hoạch, đem đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên, sự an yên trong tâm hồn. Đặt chân
đến Casamia những ngày tháng 5 đều khiến Khách hàng ngỡ ngàng bởi không giống như một
công trường đang xây dựng: không tiếng ồn, không bụi bặm. Ở mỗi phân khu vẫn đang được triển
khai gấp rút tiến độ với các hạng mục thi công xây dựng gọn gàng, sạch sẽ, chỉnh chu. Từ Chủ đầu
tư đến các đơn vị Nhà thầu đều làm việc với quyết tâm cao, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ
đã cam kết với Khách hàng.

Khu tiện ích và hạ tầng khu đô thị

Nằm trong tiện ích nội khu phục vụ nhu cầu của Cư dân, khu Club house với bể bơi vô cực nằm
ngay sát nhánh sông đã được đưa vào vận hành từ tháng 3/2019.

Hệ thống cảnh quan của Công viên trung

Đường đô thị, hệ thống thoát nước mưa,

tâm cũng như toàn bộ khu đô thị đã được

cấp nước hay đèn điện chiếu sáng đều đã

hoàn thiện, góp phần tăng thêm không gian

đi vào sử dụng từ tháng 4/2019, đảm bảo

xanh, cảnh sắc sinh động cho Casamia.

phục vụ cho những cư dân đầu tiên của
Casamia.

Phân khu Casa Gala

Những căn shop house thuộc phân khu

Tiếp giáp với tuyến đường huyết mạch nối từ

Casa Gala đã bàn giao từ tháng 12/2019

TP Đà Nẵng đi thẳng đến Tam Kỳ, những khu

đang được những chủ nhân hoàn thiện nội

shop house dự kiến sẽ là một trong những

thất và tân trang để đưa vào sử dụng.

khu vực mua bán sầm uất, nhộn nhip nhất
Nam Hội An.

Phân khu Casa Rivana

18 căn biệt thự đơn lập 4 ở phân khu Casa

Với tầm nhìn khoáng đạt hướng ra sông Cổ

Rivana đang bước vào giai đoạn hoàn thiện

Cò, 13 căn biệt thự đơn lập 3 và 04 căn biệt

để bàn giao vào cuối tháng 5.

thự 1 đang được triển khai phần móng.

Toàn bộ khu vực biệt thự song lập (SL) bao gồm: SL1, SL2, SL3, SL4, SL5 đã được lắp đặt cửa kính,
trồng cây xanh, ốp gạch bông gió theo đúng phương án thiết kế nhằm đảm bảo độ thông
thoáng, đón ánh sáng cho căn nhà.

Phân khu Casa Vela

Sở hữu vị trí trung tâm độc đáo nhất trong khu đô thị, Casa Vela đang tiến hành ép cọc, sẵn
sàng đặt nền móng vững chắc đầu tiên cho những căn biệt thự đẳng cấp với số lượng giới hạn.

Casamia Hội An đã sẵn sàng chào đón

Những chủ nhân tương lai dẫn đầu chuẩn sống mới
Của cộng đồng tinh hoa đẳng cấp.

Dự án phát triển bởi
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