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Duy nhất giữa Sài Gòn sầm uất, lần đầu tiên một khu biệt thự khép kín hiện đại
mang đậm phong cách Mỹ được kết hợp tinh tế với không gian sống xanh và trong
lành hoàn hảo.

Th iên đườn g XANH
p h on g cách Mỹ
giữa lòn g đô th ị
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VILL A PARK - B ẢN GI AO H Ư Ở NG XA N H HI Ệ N ĐẠ I

T ÂM ĐIỂM KẾT NỐI VÀNG

Tại Villa Park, cảm hứng xanh bất tận là yếu tố chủ đạo với ý tưởng thiết kế không gian sân vườn riêng biệt trong

Toạ lạc tại đường Bưng Ông Thoàn, nằm giữa khu vực cửa ngõ kinh tế phía

mỗi căn biệt thự xen lẫn hệ thống công viên độc đáo chiếm tới hơn 50% tổng diện tích toàn khu.

Đông TP.HCM, kế cận cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây và đường
Vành Đai II, Villa Park có vị trị đắc địa kết nối mọi điểm đến và tiện ích trong
thành phố, với thời gian di chuyển được rút ngắn kỉ lục:
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Lối ra Bình Thái

03 phút

Hình chụp thực tế
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PHONG TH ỦY SINH VƯỢNG KHÍ
Dòng kênh đào uốn lượn chạy ven khu biệt thự là một điểm nhấn tuyệt đẹp giữa tổng thể kiến trúc. Nhờ
vậy, Villa Park không chỉ mang nét hài hòa, lãng mạn và không gian sống cân bằng, tinh khiết, mà còn sở
hữu ưu thế về phong thủy tận hưởng tối đa gió và ánh sáng, đem lại vượng khí, tài lộc cho gia chủ.

Hình chụp thực tế

PHONG CÁCH SỐNG
“CHUẨN” RESORT
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Được thiết kế dựa theo tiêu chuẩn
các khu biệt thự khép kín ở Mỹ từ
khuôn viên vườn tại gia; đường nội
bộ rộng thoáng; mảng xanh dày đặc
đến thiết kế nội thất sang trọng,
đẳng cấp; cùng tiện ích nghỉ dưỡng
hiện đại; cộng đồng dân cư tri thức
cao; tất cả tạo cho Villa Park một
không gian sống theo phong cách
Mỹ duy nhất tại nội đô Thành phố.
Hệ thống an ninh đa lớp 24/7
Biệt thự phủ xanh với 8 công viên
Hồ bơi Jacuzzi chuẩn “resort”
Phòng tập Gym hiện đại
Sân tennis tiêu chuẩn quốc tế
Sân Golf mini
Đường dạo bộ ven sông
Sân chơi trẻ em năng động và
sáng tạo
Vườn nướng BBQ hiện đại
Phòng cộng đồng thân thiện
Phòng khám chữa bên 24/24
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ĐƯỜNG NỘI BỘ

TIÊU CHUẨN MỸ
Hệ thống đường nội bộ rộng thoáng giúp
cư dân di chuyển an toàn và dễ dàng

Hình chụp thực tế

Hình chụp thực tế
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HỒ BƠI JACUZZI CHUẨN

“RESORT”

Khu vực hồ bơi và Jacuzzi mang phong
cách “resort” nghỉ dưỡng là nơi thả mình
thư giãn đầy sảng khoái sau những bận
rộn của cuộc sống thường nhật.

PHÒNG TẬP

GYM HIỆN ĐẠI
Phòng tập Gym với các trang thiết bị
hiện đại là không gian luyện tập lý
tưởng để bảo vệ sức khỏe & giữ cho cuộc
sống luôn được cân bằng.
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VƯỜN NƯỚNG BBQ
HIỆN ĐẠI
Hai khu vực BBQ được bố trí đầy đủ các
tiện ích cần thiết cho những buổi đoàn tụ
đầm ấm với những người thân yêu.
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SÂN TENNIS

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
Sân Tennis hiện đại được thiết kế theo
chuẩn Quốc tế là nơi kết nối với bạn bè và
thỏa mãn đam mê thể thao.

Hình chụp thực tế

SÂN GOLF MINI
Những cú swing buổi sáng ngay tại sân
Golf mini trong khuôn viên biệt thự là mơ
ước của những “Golfers” chuyên nghiệp.

Hình chụp thực tế
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SÂN CHƠI TRẺ EM

NĂNG ĐỘNG & SÁNG TẠO
Khu vui chơi trẻ em được đặt kế cận khuôn
viên công viên và đường chạy bộ ven sông
với các trò chơi vận động nhẹ nhàng giúp bé
thêm năng động và sáng tạo.

HỆ THỐNG
AN NINH ĐA LỚP

24/7

Với tường rào bao bọc toàn khuôn viên cùng đội ngũ bảo vệ
chuyên nghiệp, hệ thống cảnh báo tại nhà và trên 50 camera
được lắp đặt bao quát khắp nơi luôn đảm bảo an toàn tối ưu.

BIỆT THỰ PHỦ XANH VỚI
CÔNG VIÊN
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Thiết kế không gian cảnh quan đặc sắc với hơn 50% diện tích cho
các tiện ích và không gian cây xanh với 8 công viên được đầu tư
đồng bộ cùng hệ thống giao thông nội khu hoàn chỉnh, rộng thoáng.
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Hình chụp thực tế
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KHÔNG GIAN SỐNG
TRÀN NGẬP ÁNH SÁNG
Thiết kế biệt thự rộng thoáng với nhiều
không gian mở tiếp cận với thiên nhiên
bên ngoài, đón ánh sáng & không khí
trong lành tràn ngập

Hình chụp thực tế
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THIẾT KẾ TINH TẾ
Thiết kế tinh tế dựa trên bố trí các phòng
hợp lý, tạo cảm giác mỗi căn phòng là một
không gian sống riêng biệt nhưng hài hòa
về tổng thể.

Hình chụp thực tế
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MẶ T BẰNG
BIỆT T H Ự ĐI ỂN HÌ NH

BIỆT THỰ ĐƠN LẬP
Diện tích đất:
từ 299.2 - 467.3m2
Diện tích sàn xây dựng: từ 332.3 - 508.9 m2

MẶT BẰNG TRỆT

MẶT BẰNG LỬNG

Phòng khách
Phòng sinh hoạt
Phòng ngủ
Phòng vệ sinh
Phòng thờ
Phòng bếp

MẶT BẰNG LẦU

1
1
5
4
1
1

Phòng ăn
Phòng giặt đồ
Nhà kho
Garage đậu xe
Sân thượng

1
1
1
1
1

MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG
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Biệt thự đơn lập (Hình chụp thực tế)

Phòng khách
Phòng sinh hoạt
Phòng ngủ
Phòng vệ sinh
Phòng thờ
Phòng bếp

BIỆT THỰ LIÊN LẬP
Diện tích đất:
từ 160 - 160.6 m 2
Diện tích sàn xây dựng:
332.8 m 2

MẶT BẰNG TRỆT

MẶT BẰNG LẦU 1

1
1
4
3
1
1

Phòng ăn
Phòng giặt đồ
Nhà kho
Garage đậu xe
Sân thượng

1
1
1
1
1

MẶT BẰNG LẦU 2
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Dãy nhà liên lập (Hình chụp thực tế)

Phòng khách
Phòng sinh hoạt
Phòng ngủ
Phòng vệ sinh
Phòng thờ
Phòng bếp

BIỆT THỰ SONG LẬP
Diện tích đất:
Diện tích sàn xây dựng:

MẶT BẰNG TRỆT

từ 191 m 2
từ 240 m 2

MẶT BẰNG LẦU

1
1
4
3
1
1

Phòng ăn
Phòng giặt đồ
Nhà kho
Garage đậu xe
Sân thượng

1
1
1
1
1

MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG
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Dãy nhà song lập (Hình chụp thực tế)

NHÀ THẦU CHÍNH

TƯ VẤN THIẾT KẾ

QUẢN LÝ DỊCH VỤ
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Vị trí: Đường Bưng Ông Thoàn, Quận 9, TP. HCM
Hotline: 0939 62 3399 - Website: www.mik.vn

