NGÔI NHÀ LÝ TƯỞNG
THỨ HAI CỦA BẠN?

Coastar cung cấp chỗ ở sang trọng tại các khu biệt thự được thiết kế đẹp mắt, lấy
cảm hứng từ kiến trúc phương Tây hiện đại. Coastar là lựa chọn lý tưởng cho các
gia đình hoặc những ai tìm kiếm cảm giác bình yên khi rời xa thành phố nhộn nhịp,
nhưng vẫn tận hưởng được đầy đủ các tiện ích xung quanh. Coastar nằm trên một
con đường ven biển, nơi có nhiều resort và khách sạn đẳng cấp với tiêu chuẩn quốc
tế tọa lạc tại Hồ Tràm - với các bãi biển đầy cát trắng và cộng đồng dân cư khác biệt,
bao gồm sân golf quốc tế và trung tâm mua sắm ngoài trời, khiến nó trở thành
nơi đầu tư tốt nhất và xứng đáng là ngôi nhà mơ ước của bạn.

THIẾT KẾ
Với mong muốn lớn lao đổi mới trong thiết
kế, Coastar là một nơi nghỉ dưỡng tinh tế và
sang trọng, phản ánh lối sống hoàn hảo mà
bạn mong đợi. Mỗi biệt thự là một kiệt tác
thiết kế và sự khéo léo với sàn gỗ, cửa sổ từ
sàn đến trần nhìn ra hồ bơi vô cực tuyệt đẹp
và hồ nước yên tĩnh.

VỊ TRÍ
PHONG CẢNH
Ẩn mình trong một môi trường như công
viên với hơn 2000 cây xanh, mỗi biệt thự ở
The Willows là nơi bạn có thể thư giãn cùng
gia đình sau một thời gian bận rộn tại nơi
làm việc. Biệt thự toát lên sự sang trọng
lấy cảm hứng từ các ngôi làng ngoại ô Anh,
trong khi vẫn cung cấp các tiện nghi hiện đại
để thuận tiện cho bạn. Nó đại diện cho tiêu
chuẩn đẳng cấp thế giới mà chúng tôi cố
gắng cung cấp cho bạn.

Coastar có vị trí chiến lược dọc theo con đường ven biển
ở Hồ Tràm, chỉ cách thành phố Vũng Tàu 1 giờ và cách thành
phố Hồ Chí Minh 2 giờ lái xe. Dễ dàng tiếp cận các điểm quan
tâm chính như bãi biển, sân golf và sòng bạc, ngoài thời tiết
hoàn hảo cho du lịch quanh năm, Hồ Tràm là lựa chọn đầu
tư hàng đầu của nhiều thương hiệu bất động sản đẳng cấp
thế giới. Do đó, giá trị của Hồ Tràm đã tăng theo cấp số nhân
trong 5 năm qua. Với các dự án thú vị đang được triển khai
bao gồm đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Sân bay
quốc tế Long Thành, Sân bay Lộc An, trung tâm mua sắm
và sân golf, Hồ Tràm được dự đoán sẽ trở thành một trong
những điểm đến giải trí hàng đầu châu Á, làm cho
Coastar trở thành cơ hội đầu tư độc nhất.

