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Công ty khai thác các apartment kinh nghiệm nhất tại Melbourne

CENTRAL EQUITY  )1800 890 128

MELBOURNE APARTMENTS
FOR SALE!

mainpoint.com.au

Ấn tượng của họa sỉ

• Chỉ cần 10% tiền đặt trước   
• Hợp đồng giá nhất định
• Có Hồ tắm trong nhà,Phòng 

tập thể thao  
• Có người gác cửa

• Sẳn sàng cho High Speed Broadband*
• One stop shop - property leasing & 

management services 
• có thể lựa chọn để có tầm nhìn tuyệt 

diệu
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ng Cơ hội cuối cùng để được bớt Stamp duty (mua off plan có thể tiết kiệm lên đến $43000)

Việc xây cất đả bắt đầu!

Đi bộ vào trung tâm thành phố.MCG,Khu 
Giải trí Crown,Khu vực buôn bán phía nam 
Melbourne,các tiệm bán cafê và nhiều thứ khác.
Xe Trams ở ngay trước cửa

Địa điểm hết xẩy ở khu bờ sông phía Nam

Mới ti
nh
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Phía Bắc – Mernda Phía Tây – Point Cook

MELBOURNE APARTMENTS, LAND & HOUSES FOR SALE!

Sống trong khung cảnh 
thiên nhiên

Hơn 36% khu ngoài trời được dành cho 
khu bảo tồn Wetland Red Gum. Gần 

khu thương mải, trường học,nhà hàng,y 
tế,và nhiều thứ khác.  

Có rất nhiều khu lộ thiên
Hơn 26% được dành cho Wetland,Công 

viên,sân vân động,và khu bảo tồn.
Gần khu thương mãi , trường học,nhà 

hàng,y tế,và nhiều thứ khác.

Đang bán nhanhSố lượng giới hạn

Trung Tâm Melbourne – CBD

Địa điểm hết xẩy,kế bên Queen Victoria 
Market & Flagstaff Gardens

Đi bộ đến Trung Tâm thương mãi 
Melbourne, Bourke Street Mall, Etihad 
Stadium,Quán cafê,nhà hàng,RMIT & 

Trường Đại Học Melbourne,xe Tram,xe lửa 
&và nhiều thứ khác

A P A R T M E N T S

Vừa mới hoàn tất

AWARD 
WINNER

2010

AWARD 
WINNER

2010

Số lượng giới hạn

Giải thưởng khai thác nhà ở của Học viện Phát triển đô thị tiểu bang Victoria_Australia

CENTRAL EQUITY
Woodland Waters

Giải thưởng ưu hạng trong việc Khai thác nhà ở trên 
250 lô + Giải thưởng về Landscape
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Woodland Waters Featherbrook

 )1800 890 128
centralequity.com.au
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