
Cập nhật tiến độ dự án tháng 9/2018 
Đến hết tháng 9/2018, tháp Sky 1, khu căn hộ Aqua Bay Sky Residences đã dần hoàn thiện, chuẩn bị bàn 
giao những căn hộ đầu tiên vào cuối năm 2018.  

1. Khu căn hộ hiện đại West Bay Sky Residences 

Cả 4 tháp của West Bay đã chào đón vô vàn cư dân mới. Hoạt động Trung thu đầu tiên của cư dân West 
Bay đã diễn ra ấm cúng và vui vẻ trên tầng thượng của khu căn hộ. 

 



 

West Bay nhìn từ phía học viện Golf EPGA 

2. Khu căn hộ sân golf mặt hồ Aqua Bay sky residences  

 

Toàn bộ 4 tháp Sky 2, Sky 3, Lake 1, Lake 2 đã đổ bê tông mái 



 

Tháp căn hộ Sky 1 đã hoàn thiện, đang tiến hành những bước cuối cùng chuẩn bị bàn giao căn hộ vào 
tháng 12/2018. Kế đến tòa tháp Grand Park - Tokyo Touch và Grand Park Premium đang tiến hành đổ 
sàn tầng 33. 

3. Siêu nhà phố Marina Arc 

 



Siêu nhà phố Marina Arc đang dần thành hình. Với vị trí đắc địa nhìn thẳng ra vịnh hồ Aqua Bay, ngay 
khi hoàn thiện, Aqua Bay sẽ đón chào thêm các nhà hàng thượng hạng, khách sạn boutique, căn hộ 5 sao, 
văn phòng cho thuê... 

4. Biệt thự đảo Ecopark Grand – The Island 

Nhà mẫu biệt thự đảo Tiffany Topaz đã chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 23/9.  

 

Kiêu hãnh tọa lạc ngay trên đảo Topaz, trung tâm của Ecopark Grand – The Island, nơi hưởng trọn sinh 
khí thịnh vượng từ dòng chảy tài lộc cùng không gian xanh êm dịu, Tiffany Topaz là tuyệt tác biệt thự 
rộng 450m2 do tập đoàn kiến trúc hàng đầu thế giới WATG thiết kế. 



 

Biệt thự đảo Ecopark Grand – The Island, một sản phẩm thượng lưu của Ecopark 


