Sống chậm giữa
thiên nhiên
Cảm hứng thiết kế từ thiên nhiên giúp tạo
nên giá trị cuộc sống tại Park Kiara.
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Một môi trường sống xanh mát luôn là niềm khao khát đối
với người mua nhà, đặc biệt trong bối cảnh hậu đại dịch, khi
yếu tố sức khỏe và tính bền vững được đặt lên vị trí hàng
đầu. Park Kiara - dự án chung cư cao cấp đầu tiên tại khu
đô thị ParkCity Hanoi - là một không gian sống đáng mơ
ước như vậy dành cho những ai muốn tận hưởng giá trị đích
thực của cuộc sống.
Kế thừa những giá trị đột phá của Desa ParkCity ở Kuala
Lumpur, Malaysia, chung cư đẳng cấp này là sự kết hợp tinh
tế giữa phong cách đô thị hiện đại, hòa hợp hoàn hảo cùng
cảnh quan xanh mát bao quanh. Hẳn vậy mà Park Kiara
vừa được Tạp chí Robb Report Việt Nam vinh danh tại Best
of the Best Awards 2020 cho hạng mục Best Luxury Green
& Wellness Condominium of the Year.
Không gian xanh giữa phố thị
cho cảm hứng thăng hoa
“Kiara” có nghĩa là “tia nắng đầu tiên trong ngày”. Không
gian Park Kiara là nơi mang lại ánh sáng, nguồn năng lượng
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tươi mới, tinh khiết cho một ngày đầy
hứng khởi. Nằm trong cộng đồng đáng
sống nhất ParkCity Hanoi, Park Kiara
bao gồm hai tòa căn hộ 31 tầng cùng
432 căn hộ sang trọng, đẳng cấp. Tọa
lạc tại vị trí tâm điểm thuộc khu đô
thị ParkCity, Park Kiara thừa hưởng
toàn bộ môi trường sống an lành gồm
không gian xanh lên tới 13,7 ha với
hơn 2.300 cây bóng mát và khoảng
400.000 cây bụi. Đón chào những tia
nắng mai bên khung cửa sổ rộng mở,
tận hưởng bầu không khí trong lành
của cỏ cây và gió trời thoáng đãng,
bạn sẽ có cảm giác như đang được nạp
thêm năng lượng cho một ngày mới
đầy hứng khởi.
Tiện ích xứng tầm
dành cho chủ nhân
Nằm trong khu đô thị khép kín với các
tiện ích như Trường Quốc tế ParkCity
Hanoi đã đi vào hoạt động, Khu tiện
ích ParkCity Club Hanoi và Khu phức
hợp The Village, Park Kiara mang đến
trải nghiệm về một cộng đồng cư dân
thịnh vượng.
Nguyên sàn tầng 4 của tòa nhà cũng
được đầu tư hệ thống trang thiết bị
hiện đại với mong muốn kiến tạo
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khu tiện ích đẳng cấp với những trải
nghiệm sống động tại phòng Gym, thư
viện, khu vui chơi ngoài trời, bể bơi,
khu Yoga, vườn BBQ, vườn thiền….
Các căn hộ tại Park Kiara đều được
thiết kế với hệ thống cửa sổ sát trần,
giúp tối ưu hóa nguồn ánh sáng tự
nhiên, đồng thời mang thiên nhiên
vào không gian sống. Không giống
như nhiều khu chung cư cao tầng tại
Hà Nội thường cho thuê chỗ đậu ô tô,
Park Kiara là một trong số rất ít dự án
đảm bảo một chỗ đỗ ô tô cố định riêng
cho từng căn hộ.
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Mỗi căn hộ đều sở hữu ít nhất 2-3 mặt
thoáng với cảnh quan xanh mát.

ParkCity Group - Nhà phát triển
bất động sản uy tín khu vực
Với bề dày 30 năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực phát triển bất động sản,
ParkCity Group là một thương hiệu
phát triển và đầu tư bất động sản uy
tín trong khu vực.
Hoạt động của ParkCity Group không
chỉ bó hẹp trong phạm vi kinh doanh
bất động sản, mà còn được thể hiện ở
sứ mệnh truyền cảm hứng cho cộng
đồng và tạo ra giá trị vượt trội. Dự án
đô thị hàng đầu của ParkCity Group
- Desa ParkCity ở Kuala Lumpur,
Malaysia - được biết đến trên thế giới
với giải thưởng danh giá Gold Winner
cho hạng mục quy hoạch tổng thể
tại FIABCI World Prix d’Excellence
Award 2019.
Gắn liền với NĂM giá trị cốt lõi: GIA
ĐÌNH, LÁNG GIỀNG, CỘNG ĐỒNG,
SỰ KẾT NỐI và SỰ TIỆN NGHI, Desa
ParkCity được mệnh danh là “khu đô
thị kiểu mẫu” đáng sống nhất và được
săn đón nhất ở Kuala Lumpur.

