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Metland Transyogi Hadirkan Cluster Osaka Untuk Kaum Milenial
Cileungsi, 10 Maret 2020 - Metland Transyogi menghadirkan cluster Osaka yang kental
dengan nuansa dan desain modern Jepang, untuk melengkapi kebutuhan masyarakat
milenial khususnya warga Cileungsi dan sekitarnya akan hunian kompak yang
memanfaatkan semua ruang secara efisien. Cluster Osaka hadir 2 lantai dan bangunan 3
kamar tidur dengan harga yang ditawarkan mulai dari Rp600 jutaan.
Cluster Osaka berdiri diatas lahan seluas 2,8ha akan dibangun dalam dua tahap dan tahap
pertama akan dipasarkan sebanyak 96 unit rumah. Cluster Osaka memiliki 3 pilihan tipe
dengan luas tanah (LT) mulai 60m2 sampai 72m2, hingga luas bangunan (LB) 52m2 sampai
59m2. Pendaftaran Nomor Urut Pemesanan (NUP) cluster Osaka sudah mulai diambil pada
hari Jumat, 6 Maret 2020 “NUP sudah dapat diambil. Segera NUP karena animo konsumen
untuk tahap satu cluster Osaka sangat tinggi, jangan sampai kehabisan” jelas Tono
Supartono, Pimpinan Unit Metland Transyogi pada acara Agent Gathering (6/3).
Mengusung konsep “Live smarter, live better” cluster Osaka hadir untuk dapat
meningkatkan kualitas hidup penghuni dengan mendukung gaya hidup modern yang selaras
dengan alam, memberikan sentuhan lingkungan asri dan menenangkan yang bertujuan
mengurangi segala penat atas kegiatan sehari-hari. Penghuni pun dimanjakan dengan
fasilitas dalam cluster seperti area Taman Osaka yang dipenuhi pohon Tabebuya yang indah
dan sejuk, Amphitheater atau gelanggang terbuka yang digunakan untuk aktivitas sosial
warga penghuni, serta lapangan Basket 3 on 3.
“Cluster Osaka merupakan hunian kompak pertama yang ada di kawasan Transyogi. Selain
desain modern Jepang, cluster Osaka hadir dengan nuansa yang hangat dan sederhana. Di
dalam cluster juga ada taman Osaka dan Koi pond yang membuat penghuni dapat bersantai
sejenak dengan keluarga kecilnya. Keunggulan lainnya adalah lokasi yang strategis dengan
sedang dibangunnya tol JORR II ruas Cimanggis-Cibitung yang direncanakan akan mulai
beroperasi ditahun ini, akses ini mempermudah penghuni untuk dapat beraktivitas ke
Jakarta karena hanya berjarak 1,9km” tutup Tono.

--selesai--

Tentang Metland Transyogi
Metland Transyogi merupakan kawasan residensial kelas menengah yang berkonsep
humanis green environment di Timur Cibubur yang segera diproyeksikan menjadi central
business district (CBD). Dengan luas lahan yang dimiliki mencapai 124 hektar kawasan ini
terintegrasi antara hunian, bisnis area dan pemerintahan. Fasilitas-fasilitas lengkap yang
sudah tersedia seperti sekolah Regina Caeli dan SMK Pariwisata Metland, rumah sakit
Hermina, Giant Supermarket.
Area komersial Urban City yang berada dalam kawasan Metland Transyogi menjadi salah
satu fasilitas bagi penghuni maupun warga sekitar. Kawasan komersial Urban City dengan
luas 15ha dan sudah terpakai seluas kurang lebih 12ha dilengkapi dengan Metropolitan Mall
Cileungsi, Kaliana Apartement, Waterland, Ruko Urban Plaza, tenant (stand alone) makanan
cepat saji McDonald’s, KFC, Burger King hingga hotel berbintang. Kawasan Urban City
diharapkan menambah kenyamanan penghuni Metland Transyogi dalam menunjang gaya
hidup layaknya kota mandiri.

