HOANGSALAND - 0917.00.1717

DANH SÁCH CÁC TIỆN ÍCH CỦA DỰ ÁN QUẢNG AN
1. Shopping, Gym, Spa
– Trung tâm thương mại được bố trí tại 2 tầng nổi (tầng 1&2) và 2 tầng hầm (hầm
1&2) lớn nhất trong khu vực với chiều cao mỗi tầng từ 5-6m hội tụ những thương
hiệu đẳng cấp hàng đầu Thế giới. Trung tâm thương mại dưới tầng hầm chính là
nét đặc trưng, khác biệt so với các dự án cùng quy mô trên địa bàn thành phố Hà
Nội.
– Khu Gym, Spa được đầu tư trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ huấn luyện viên,
nhân viên có bằng cấp quốc tế luôn sẵn sàng tư vấn, chăm sóc sức khỏe chuyên
nghiệp cho cư dân.

2. Đường dạo sân vườn
– Đường dạo, sân vườn tràn ngập cây cỏ, sắc màu hoa lá với diện tích hơn
4,000m2.
– Đây là khu vui chơi, tiếp đón khách của cư dân tại tòa tháp, chốn thư giãn cho cả
gia đình.

3. Tầng hầm
– 6 tầng hầm tại D’. Le Roi Soleil với 530 chỗ đỗ xe ô tô, hơn 600 chỗ đỗ xe máy
đáp ứng mỗi căn hộ 1 chỗ đỗ xe ô tô và 1 xe máy.
– Hầm để xe được thiết kế rộng rãi, hiện đại, hệ thống giao thông trong tầng hầm
linh hoạt được chia thành nhiều luồng đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau – dành
cho lối ra vào riêng của xe máy, ô tô.

4. Tiện ích vượt trội
Nơi đây một cuộc sống đầy màu sắc trải ra trước mắt bạn với các tiện ích phong
phú hiện diện ngay trước ngưỡng cửa nhà. D’.Le Roi Soleil tự hào đem đến cho
bạn và gia đình những dịch vụ tốt nhất.

5. Tháp dịch vụ riêng biệt
Sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn khi tất cả những yêu cầu của bạn về một cuộc sống
tiện nghi sẽ được đáp ứng ngay trong tầm tay.

Một khối tháp dịch vụ được xây dựng tách riêng gồm 8 tầng nhằm phục vụ nhu
cầu sinh hoạt, thư giãn, nghỉ ngơi của các dân cư như: phòng tập Gym, bể bơi bốn
mùa, khu spa sauna hiện đại…Hai tầng 1&2 sẽ được gắn liền với 2 nửa tòa tháp tạo
thành một khu trung tâm thương mại rộng lớn, từ tầng 3 đến tầng 8 sẽ được
dành riêng cho các dịch vụ tiện ích.
Chỉ mất vài giây đi thang máy, tất cả những nhu cầu của bạn sẽ được thỏa mãn
một cách trọn vẹn và đẳng cấp.

6. Bể bơi
Hệ thống thư giãn liên hợp với 2 bể có tổng diện tích khoảng 600m2 đạt tiêu
chuẩn 5 sao hiện đại:
– Bể bơi bốn mùa tại tầng 7 rộng gần 300m2
– Bể bơi vô cực trên mái tầng 8 rộng gần 300m2

