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Nhà văn Thạch Lam từng viết: “Người Pháp có Paris, người 
Anh có London, người Tàu có Thượng Hải. Người Việt Nam 
ta, ta tự hào khi có Hà Nội”.

Và Hà Nội hiện đại lại tự hào khi có The Manor Central Park 
– Khu đô thị quy hoạch mở thông minh mang tầm quốc tế - nơi 
lưu giữ trọn vẹn những tinh hoa của Hà Nội nghìn năm nhưng 
vẫn giao thoa hài hoà cùng văn minh đô thị thế giới.

Lời ngỏ



THE MANOR CENTRAL PARK Kỷ nguyên mới của 36 Phố phường 



BITEXCO GROUP 
TẦM NHÌN

Mục tiêu phát triển của Bitexco Group là trở 
thành một trong những tập đoàn kinh tế đa 
ngành hàng đầu quốc tế. Chúng tôi xác lập 

năng lực cạnh tranh toàn cầu bằng việc thực 
hiện những dự án mang tầm quốc tế, tạo ra 

những đóng góp cụ thể vào sự phát triển kinh 
tế và tương lai của Việt Nam.

Đối với phát triển kinh tế
Giữ vị thế tiên phong, Bitexco xác lập và 
duy trì các tiêu chuẩn quốc tế, giá trị bền 
vững trong mọi hoạt động kinh doanh. 
Chú trọng chiến lược và tầm nhìn vĩ mô, 
Bitexco góp phần tích cực phát triển các 
khu vực kinh tế vùng mũi nhọn, xây dựng 
cơ sở hạ tầng huyết mạch, kiến tạo đô 
thị văn minh, đầu tư tương lai trong các 
lĩnh vực năng lượng xanh…

Đối với xã hội
Bitexco góp phần phát triển xã hội bằng 
mũi nhọn kinh tế duy trì trong tầm nhìn 
dài hạn đảm bảo các giá trị bền vững: 
nhân văn, tôn trọng thiên nhiên, bảo tồn 
giá trị văn hóa tinh hoa.

Đối với người lao động và cộng đồng
Đặt con người vào trọng tâm của mọi hoạt 
động phát triển kinh tế, xã hội, Bitexco duy 
trì và phát triển tập thể lao động ý chí, 
đoàn kết, thấu hiểu và các hoạt động cộng 
đồng nhân văn có trách nhiệm cao. 

SỨ MỆNH



BITEXCO GROUP 
NGƯỜI ĐI XÂY BIỂU TƯỢNG
Là một tập đoàn kinh tế đa ngành với 
tầm nhìn và sứ mệnh tiên phong trong 
việc tạo ra các giá trị mới khác biệt, bền 
vững cho xã hội dựa trên định hướng 
toàn cầu hóa, Bitexco Group với hàng 

loạt công trình địa ốc biểu tượng là đơn 
vị đầu tiên đón đầu, dẫn dắt và phát 
triển phân khúc bất động sản cao cấp 
tại Việt Nam với hàng loạt các dự án 
tên tuổi.

BITEXCO FINANCIAL TOWER

BIỂU TƯỢNG KINH TẾ - 
KIẾN TRÚC - VĂN HÓA 
TRÀN ĐẦY CẢM HỨNG

JW MARRIOTT HOTEL HANOI 

KHÁCH SẠN CỦA NHỮNG NGUYÊN THỦ

THE MANOR HANOI  
MỘT PARIS GIỮA LÒNG HÀ NỘI

Điểm đến của của nhiều tập đoàn, 
công ty, thương hiệu nổi tiếng trên 
toàn thế giới.

Giải thưởng: “Top 20 công trình biểu 
tượng nhất thế giới (2011)” và “Top 25 
tòa nhà mang biểu tượng xây dựng 
của thế giới (2013)” do CNN bình chọn.

Sự lựa chọn hàng đầu của nhiều nguyên 
thủ quốc gia đến công tác tại Việt Nam 
như: Tổng thống Mỹ Barack Obama, 
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch 
Trung Quốc Tập Cận Bình.

Giải thưởng: ““Khách sạn mới có thiết 
kế và xây dựng đẹp nhất” khu vực Châu 
Á - Thái Bình Dương do tổ chức The 
International Property Awards trao tặng.

Tiên phong thay đổi khái niệm bất 
động sản đơn thuần của người 
Việt bằng niềm kiêu hãnh, trải 
nghiệm mới với những không gian 
sống hạng sang.

Giải thưởng: “Chuỗi đô thị xanh” 
(2016) do Tạp chí Tư vấn Tiêu & 
Dùng (Thời báo Kinh tế Việt Nam) 
bình chọn.



Cảm hứng      
   SÁNG TẠO HÀ NỘI

Cuộc sống sinh động của các thành phố 
Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng 
vốn bắt nguồn từ giải pháp tổ hợp chức 
năng cộng sinh, tạo nên những “con phố 
không ngủ” - nơi chức năng thương mại, 
văn phòng, giải trí và nhà ở được sắp xếp 
trong cùng một không gian; kiểm soát và 
điều tiết hướng tới một sự hòa hợp, hỗ trợ; 
tạo nên một cộng đồng phát triển bền 
vững. Với tầm nhìn quy hoạch và phát 
triển ưu việt, đội ngũ các kiến trúc sư, nhà 
kinh tế học, xã hội học đến từ Mỹ và Nhật 
Bản của The Manor Central Park cũng 

nhận thức được việc tạo dựng một khu đô 
thị đơn thuần là chưa đủ, hơn cả, cần tạo 
nên một cộng đồng, điểm đến, từ đó hình 
thành và phát triển những giá trị văn hóa 
đặc trưng riêng không chỉ cho cư dân nội 
khu, mà còn cho người dân bản địa và 
các vùng lân cận.

36 phố phường Hà Nội xưa

Xưa

Chính vì lẽ đó, với mong muốn dựng xây một sản 
phẩm bất động sản phía Tây Nam thủ đô mang 
âm hưởng của Hà Nội 36 phố phường nhưng vẫn 
hội nhập bền vững cùng tinh hoa thời đại mới, 
chủ đầu tư Bitexco Group đã xây dựng nên The 
Manor Central Park - khu đô thị quy hoạch mở 
thông minh đầy khác biệt dựa trên triết lý kinh 
doanh vì lợi ích khách hàng và một tầm nhìn phát 
triển quy hoạch quốc tế.



Lấy cảm hứng từ tinh hoa văn hóa nghìn 
năm của Hà Nội cổ, hài hòa cùng nét 
hiện đại, văn minh đến từ những khu 
đô thị sầm uất với giá trị bất động sản 
luôn tăng theo thời gian như: khu Lower 
Manhattan, Soho Manhattan – New 
York, Boston Newbury - Massachusetts, 
Phố Ginza – Tokyo, Đại lộ Las Ramblas 
- Barcelona  hay Montaigne - Paris, The 
Manor Central Park tự hào mang đến 
cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất 

về một môi trường sống lý tưởng, chốn 
làm việc tiện nghi và địa điểm kinh doanh 
sầm uất. 

Tại The Manor Central Park, từ bất cứ 
vị trí nào bạn cũng có thể thụ hưởng hệ 
tiện ích toàn diện xứng tầm, đồng thời 
tạo lập nhiều trải nghiệm sống khác biệt, 
phong phú tựa những khu đô thị đẳng 
cấp trên thế giới thông qua lối quy hoạch 
bài bản của chủ đầu tư Bitexco.

Las Ramblas - Barcelona

Soho Manhattan – New York

Lower Manhattan - New York

Montaigne - Paris

Boston Newbury - Massachusetts

Ginza – Tokyo



Khu đô thị quy hoạch mở  thông minh 
MANG TẦM QUỐC TẾ

THE MANOR CENTRAL PARK



TỔNG QUAN DỰ ÁN
Vị trí: Đường Nguyễn Xiển, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tổng diện tích quy hoạch: 89.7 ha.

Diện tích sản phẩm thấp tầng: 72,8 – 705 m2/ căn.

Mật độ xây dựng: 20,8 %.

Điều kiện bàn giao: Hoàn thiện với nội thất gắn tường cao cấp.

Sản phẩm: Biệt thự, Nhà liền kề, Nhà phố thương mại, Chung cư, Văn phòng. 

Tiện ích nổi trội: Phố đi bộ, Công viên Trung tâm 6,6 ha, 5 công viên nội khu, Trường liên cấp, 

Trung tâm chăm sóc sức khỏe, Trung tâm thương mại, liền kề Công viên Chu Văn An rộng 100ha.

 Thời gian bàn giao: Từ quý I/2019.

THE MANOR CENTRAL PARK
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HỒ LINH ĐÀM

SÔNG HỒNG

HỒ HOÀN KIẾM

HỒ TÂY

Khách sạn
JW Marriott

VỊ TRÍ HIẾM CÓ
Tọa lạc đắc địa tại cửa ngõ phía Tây Nam thủ đô, The Manor Central Park sở hữu liên kết vùng 

linh hoạt khi tiếp giáp với các đại lộ lớn (đường vành đai 3, Nguyễn Xiển, Xa La) và được đồng bộ về 

cơ sở hạ tầng theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050 được UBND Hà Nội phê duyệt.

THE MANOR CENTRAL PARK

LIÊN KẾT VÙNG

THUẬN LỢI



The Manor Central Park được quy 
hoạch trở thành một khu phức hợp 
thiên về chức năng ở và kinh doanh 
với những đặc điểm nổi bật. Điều đó 
được thể hiện rõ nét qua cấu trúc 
đường, không gian cây xanh, hồ nước 
hướng tới một môi trường đi bộ hay 
các công trình tiện ích có bán kính 
phục vụ hợp lý. 

Bên cạnh một hệ thống cơ sở vật 
chất, hạ tầng đồng bộ và thuận tiện 
cho giao thông cơ giới, The Manor 
Central Park cũng ưu tiên dành 
những quy hoạch thông minh đối với 
bộ hành. Môi trường đi bộ của khu 
đô thị được thống nhất với một hệ 
thống không gian xanh gồm 6,6 ha 
Công viên Trung tâm kết hợp với 5 
công viên ngón tay mở rộng nhằm kéo 
dài Công viên Chu Văn An vào tận 

các khu dân cư; kết nối với mạng lưới 
công cộng và bán công cộng đa dạng 
về diện tích lẫn chức năng để cư dân 
được trải nghiệm trọn vẹn tinh hoa của 
cộng đồng mình đang sinh sống.

Không chỉ vậy, hướng nhìn cảnh 
quan của khu đô thị cũng được các 
chuyên gia quy hoạch và thiết kế 
hàng đầu tính toán kỹ lưỡng nhằm 
gia tăng tính thẩm mỹ cũng như 
giá trị bất động sản cho từng khu 
vực. Từng khoảng không gian xanh 
tại The Manor Central Park được 
sắp xếp tại các vị trí lý tưởng - nơi 
dễ dàng đón lấy những tia nắng rực 
rỡ buổi bình minh và tận hưởng gió 
phía nam thổi về từ công viên Chu 
Văn An mát rượi, tạo lập cho cư dân 
một không gian sống khoáng đạt, 
trong lành giữa thiên nhiên. 

Quy hoạch  
  ĐỘC ĐÁO

THE MANOR CENTRAL PARK Một chuẩn mực mới
CỦA PHONG CÁCH SỐNG TƯƠNG LAI



Hội tụ sức sáng tạo từ các đơn vị 
lừng danh trên toàn thế giới, The 
Manor Central Park được tư vấn 
kiến trúc bởi EE&K - đơn vị quy 
hoạch của những khu đô thị nổi tiếng 
như Battery Park City, Qibao Town 
Center; thiết kế bởi công ty kiến trúc 
Nhật Kume Sekkei và kiến trúc sư 
Mỹ Carlos Zapata - người đã đồng 
hành với Bitexco trong việc xây dựng 
tháp Bitexco Financial Tower và 
Khách sạn JW Marriott Hanoi. Với 
những đặc điểm kiến trúc hiện đại, 
đa dạng ngay từ việc chọn lựa các 
loại hình nhà ở, công viên, hồ nước..., 

The Manor Central Park là sự kết 
hợp sáng tạo cũ và mới, đem lại một 
cuộc sống tiện nghi, hiện đại đi đôi 
với những giá trị truyền thống lâu đời 
của di sản văn hóa Thăng Long.

Tiên phong tạo dựng nhịp sống sôi 
động tựa Times Square hay Fifth 
Avenue (New York), song song với tái 
hiện văn hóa giao thương của chốn 
Kẻ Chợ kinh kỳ, diện mạo của The 
Manor Central Park được ví như một 
“Kỷ nguyên mới của 36 phố phường”, 
gây ấn tượng với bất cứ ai trong lần 
đầu “chạm mặt”.

Kiến trúc 
SÁNG TẠO

THE MANOR CENTRAL PARK

Kiến trúc sư
Carlos Zapata

Kiến trúc sư 
Seijiro Takeda

Battery Park City
Một sản phẩm quy hoạch của EE&K  

“Tôi thường dành thời gian chạy bộ vào sáng sớm 
trên đường phố Hà Nội, nhìn các tòa nhà cao tầng 
hòa trong một màn sương sáng, người dân tập thể 
dục theo điệu nhạc, cảm nhận những làn gió mát 
thổi từ hồ vào...Tôi cũng rất thích thú với các mặt 
hàng thủ công, biển hiệu hay những quầy hàng bán 
đồ ăn đường phố.

Chính những điều tuyệt vời đến từ bầu không khí 
đặc trưng rất riêng của Hà Nội ấy đã tạo nguồn 
cảm hứng bất tận cho tôi.”

“Không khí tại Hà Nội 
là nguồn cảm hứng 
sáng tạo của tôi”

Kiến trúc sư 
Seijiro Takeda

JW Mariott Hotel Hanoi
Một thiết kế của Carlos Zapata Studio



vv

Công viên Trung tâm

Bắt đầu từ đại lộ Nguyễn Xiển, kéo dài xuyên suốt trung tâm dự án 
theo trục Bắc Nam, kết nối 100ha không gian xanh và mặt nước của 
Công viên Chu Văn An, Công viên Trung Tâm tiếp tục lan tỏa theo 
trục Đông Tây từ đại lộ Hoàng Mai rợp bóng mát tới Phố đi bộ với 
những quảng trường nhỏ và các công viên ngón tay, tạo nên một 
“nhịp đập xanh” xuyên suốt khu đô thị.

Với thiết kế hai trong một: công viên phía trên làm “trái tim xanh” 
của dự án, trung tâm thương mại phía dưới làm điểm đến vui chơi, 
mua sắm, giải trí, kinh doanh…, Công viên Trung tâm của The Manor 
Central Park thích hợp cho những lễ hội, triển lãm, đại nhạc hội chào 
đón năm mới của cộng đồng, tựa như Rockefeller Center – khu phức 
hợp thương mại đầy thịnh vượng với hàng nghìn lễ hội, sự kiện theo 
mùa tại New York (Mỹ).

THE MANOR CENTRAL PARK

“TRÁI TIM XANH” CỦA 
KỶ NGUYÊN PHỐ MỚI



THE MANOR CENTRAL PARK

Một thành phố đan xen 
KHOẢNG XANH RỘNG LỚN



THE MANOR CENTRAL PARK

Quảng trường Châu Âu
Hoa lệ và khoáng đạt

Được ví như một cộng đồng nhỏ ngoài trời ngay trong lòng một khu đô thị lớn, Quảng trường 
Châu Âu tại The Manor Central Park được thiết kế rộng mở dựa trên nguồn cảm hứng đến từ 
những quảng trường tráng lệ chốn trời Tây.

Tại đây, bạn có thể tận hưởng những trải nghiệm sống tuyệt vời như cùng gia đình đọc sách, 
dạo bộ hay cafe ngoài trời trong khi trẻ nhỏ thỏa thích đạp xe, tíu tít nô đùa cùng bè bạn dưới 
đài phun nước.

Phố đi bộ 
Âm hưởng tấp nập của 36 phố phường

Không còn nữa những hối hả còi xe mà đổi lại là sự thảnh thơi, thư giãn, tại The Manor 
Central Park, có một con phố đi bộ cuối tuần chỉ dành riêng cho bạn tản bộ thong dong.

Hãy tưởng tượng một buổi sáng thứ bảy đẹp trời, bạn hòa mình vào dòng người trên con phố 
đi bộ tấp nập ngay trước cửa, nhấp nhẹ môi thưởng thức ly cà phê cuối tuần và cùng gia đình 
tận hưởng những hoạt động văn hóa thú vị. Đó chắc chắn sẽ là những trải nghiệm sống khác 
biệt mà nếu không phải The Manor Central Park thì khó nơi nào có thể tặng trao cho bạn.



THE MANOR CENTRAL PARK

Bể bơi ngoài trời
Thỏa sức đắm mình trong làn nước 
trong xanh

Trường học quốc tế
Môi trường giáo dục đẳng cấp

CÁC TIỆN ÍCH 
          VƯỢT TRỘI KHÁC

Khu vực sinh hoạt cộng đồng
Kết nối mọi người bằng những không gian sinh hoạt chung đa dạng

Trung tâm thương mại sầm uất
Thiên đường mua sắm, vui chơi giải trí bất tận



QUY HOẠCH TỔNG THỂ

Biệt thự đơn lập Kim Cương 
3 căn

Biệt thự đơn lập Bạch Kim 
19 căn

Nhà liền kề Vàng 
70 căn

Nhà phố thương mại Vàng 
131 căn

Nhà phố thương mại Bạc 
478 căn

Nhà phố thương Bạch kim 
92 căn

Tổng số 927 căn thấp tầng & 19 tòa cao tầng

Tòa nhà chung cư cao tầng 
17 tòa 

Tòa nhà hỗn hợp 
2 tòa 

Biệt thự song lập Bạch Kim 
58 căn

Biệt thự song lập Vàng 
63 căn

Nhà liền kề Bạch Kim 
13 căn
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QUY HOẠCH BLOCK



BLOCK 4

THE MANOR CENTRAL PARK

Biệt thự song lập 
58 căn

Chung cư cao tầng 
2 tòa

Biệt thự đơn lập 
1 căn

Nhà liền kề 
46 căn

Nhà phố thương mại 
82 căn

Bể bơi ngoài trời

Công viên

BLOCK 5 Biệt thự đơn lập 
1 căn

Biệt thự song lập 
63 căn

Nhà phố thương mại 
91 căn

Chung cư cao tầng 
2 tòa

Công viên



BLOCK 6
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Nhà phố thương mại 
62 căn

Chung cư cao tầng 
1 tòa

Công viên

BLOCK 8 Nhà liền kề 
10 căn

Nhà phố thương mại 
147 căn

Chung cư cao tầng 
2 tòa

Trường mẫu giáo

Công viênTòa nhà hỗn hợp 
1 tòa



BLOCK 14

THE MANOR CENTRAL PARK

Nhà phố thương mại 
102 căn

Tòa nhà hỗn hợp 
1 tòa

Chung cư cao tầng 
1 tòa

Trường mẫu giáo 

Công viên

BLOCK 16 Nhà phố thương mại 
146 căn

Chung cư cao tầng 
3 tòa

Trường mẫu giáo 

Công viên



THE MANOR CENTRAL PARK

KHÔNG CHỈ LÀ TỔ ẤM
The Manor Central Park



BẢN GIAO HƯỞNG 
TRỌN VẸN CỦA NGHỆ THUẬT, 
KIẾN TRÚC VÀ CẢNH QUAN

THE MANOR CENTRAL PARK

Đơn lập & Song lập
BIỆT THỰ BIỆT THỰ ĐƠN LẬP

BIỆT THỰ ĐƠN LẬP

BIỆT THỰ ĐƠN LẬP

Được xây dựng trên 300m2 - 448m2 đất trong quần thể 18 
căn riêng biệt, bên cạnh mọi tiêu chuẩn cao cấp, chủ nhân 
của Biệt thự đơn lập Bạch Kim còn được sở hữu riêng một 
công viên tư gia riêng biệt với hồ bơi, sân thể thao ngoài 
trời khoáng đạt.

Là một trong những khu dân cư sang trọng bậc nhất dự án nói riêng và Thành phố Hà Nội nói chung, những 
căn biệt thự đơn lập với hai hạng mức Kim Cương và Bạch Kim của The Manor Central Park là hội tụ đỉnh 
cao của sự thanh lịch, sang trọng và đẳng cấp dành riêng cho giới thượng lưu.

Được xây dựng trên diện tích 640m2 - 705m2, Biệt thự đơn 
lập Kim Cương tựa như một ốc đảo thu nhỏ dành riêng 
cho gia chủ.

Một hồ bơi lớn, một thư viện, một phòng tập thể dục, khu 
riêng biệt cho người giúp việc và một sân thượng hoàn 
chỉnh với quầy bar, tất cả đều vượt trên cả sự mong đợi.

Bạch kim

Kim Cương



Bạch kim & Vàng

THE MANOR CENTRAL PARK

BIỆT THỰ SONG LẬP

Được quy hoạch tinh tế, yên tĩnh và riêng tư 
tại những khu đất tâm điểm bậc nhất The 
Manor Central Park, biệt thự song lập là 
sản phẩm hoàn hảo giúp tạo dựng cho gia 
chủ một không gian sống đẳng cấp, một trải 
nghiệm xứng tầm thông qua những thiết kế, 
hạ tầng, kiến trúc và cảnh quan chỉn chu.

Với thiết kế đặc biệt: nối liền nhau chỉ bởi 
một bức tường, chung với nhau cả một 
khoảng vườn xanh, biệt thự song lập tại 
The Manor Central Park có thể dung 
hòa được tối đa giữa sự riêng tư và kết 
nối đến những người hàng xóm cùng đẳng 
cấp cho gia chủ.

Nội thất Biệt thự song lập



Bạch kim & Vàng

THE MANOR CENTRAL PARK

Nhà liền kề tại The Manor Central Park là 
một trong những sản phẩm đắt giá được quy 
hoạch thông minh khi bao bọc xung quanh là 
những con đường rợp bóng cây và các tiện 
ích bố trí hợp lý, mang đến cho gia chủ sự yên 
tĩnh, riêng tư bên trong tổ ấm nhỏ nhưng vẫn 
tấp nập, rộn ràng khi bước ra ngoài phố lớn.

Không chỉ vậy, với thiết kế độc đáo: mặt 
sàn rộng, thoáng hai bên và tránh tạo cảm 
giác bó hẹp với thang máy, nhà liền kề tại 
The Manor Central Park còn giúp tối ưu 
hóa việc sử dụng không gian cho căn nhà, 
tạo dựng cho chủ nhân một khuôn viên 
rộng rãi, hiện đại và tiện nghi.

NHÀ LIỀN KỀ

KHÚC HÒA TẤU DU DƯƠNG GIỮA 
CỔ ĐIỂN VÀ HIỆN ĐẠI

Nội thất Nhà liền kề



NHÀ PHỐ 
THƯƠNG MẠI 

THE MANOR CENTRAL PARK

Nếu bạn muốn sở hữu mặt bằng kinh doanh 
trong một cộng đồng giao thương tấp nập,  
nhưng vẫn đáp ứng được mọi nhu cầu sinh 
hoạt phong phú của cả gia đình thì nhà phố 
thương mại tại The Manor Central Park 
chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo.

Lấy cảm hứng từ Hà Nội 36 phố phường, 
nhà phố thương mại tại The Manor 
Central Park tái hiện trọn vẹn không khí 
giao thương tấp nập của những khu phố 
Hàng Ngang, Hàng Đào…, mang đến cho 

chủ nhân một địa thế giao thương tỏa ra 
bốn phương, từ đó tạo thành một điểm đến 
thương mại và văn hóa náo nhiệt, không 
rào cản cho cộng đồng thịnh vượng.

Với thiết hai lối đi riêng độc đáo, nhà phố 
thương mại tại The Manor Central Park 
vừa giúp việc kinh doanh của chủ nhân trở 
nên văn minh, lại vừa tạo được sự riêng tư 
trong sinh hoạt, giúp tăng trải nghiệm sử 
dụng đối với chủ sở hữu lẫn khách hàng tới 
mua sắm.

Bạch kim-Vàng-Bạc

GIAI ĐIỆU GIAO THƯƠNG 
RỘN RÀNG TRÊN PHỐ MỚI

Nội thất Nhà phố thương mại



NHỮNG TÒA NHÀ 
CAO TẦNG 

Rực rỡ

THE MANOR CENTRAL PARK

Không giống như những khối nhà đơn thuần khác, 
các tòa nhà cao tầng bao gồm văn phòng và 
chung cư tại The Manor Central Park đều được 
quy hoạch một cách thông minh dựa trên tiêu chuẩn 
thiết kế chọn lọc với chức năng cộng đồng cao. 

Điều này được thể hiện rõ nét qua cách sắp xếp 
những khoảng đối lưu không khí và ánh sáng hợp lý, 
giúp giảm thiểu tối đa hiệu ứng đô thị, mang lại một 
không gian sống khoáng đạt và tiện nghi.

Luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ và khéo léo xử lý 
linh hoạt từng không gian để không lãng phí bất 
cứ một mét vuông, những căn hộ tiện nghi trong 
các tòa cao tầng rực rỡ của The Manor Central 
Park chắc chắn sẽ là một lựa chọn tuyệt vời giúp 
giải quyết trọn vẹn bài toán mua nhà hay thuê văn 
phòng thời hiện đại.

Đặc biệt trong tương lai, với sự hội tụ 
trụ sở của những công ty, tập đoàn 
lớn ngay tại khu văn phòng của The 
Manor Central Park, nơi đây cũng 
hứa hẹn sẽ trở thành khu vực kinh tế, 
hành chính công lý tưởng với giá trị 
thương mại không ngừng tăng theo 
thời gian.



Phong cách sống
HIỆN ĐẠI

THE MANOR CENTRAL PARK

Trải nghiệm sống 
KHÁC BIỆT



Một cộng đồng văn minh thịnh vượng 
ĐẦY SÔI ĐỘNG & 
CÓ TÍNH KẾT NỐI CAO

THE MANOR CENTRAL PARK



Điểm đến thương mại
NHỘN NHỊP, SẦM UẤT

The Manor Central Park sở hữu những đặc 
điểm kiến trúc hiện đại, tổng hòa sáng tạo 
giữa cũ và mới để đem lại cho cư dân một 
cuộc sống tiện nghi, hiện đại đi đôi với những 
giá trị truyền thống lâu đời của di sản văn hóa 
Hà thành.

Những dãy nhà phố thương mại sầm uất nối 
tiếp nhau bao quanh toàn khu đô thị; không 

gian quy hoạch mở theo đúng cách điểm đến 
giao thương ngàn đời xưa đã hình thành; quy 
mô khách hàng tiềm năng đến từ 17.000 cư 
dân nội khu và cư dân lân cận… tất cả những 
yếu tố ấy biến The Manor Central Park 
trở thành một điểm đến thương mại sầm 
uất phía Tây Nam Hà Nội, hình thành một 
cộng đồng hưng thịnh tựa Commonwealth - 
Massachusetts (Mỹ).

THE MANOR CENTRAL PARK

Không gian mua sắm
BẤT TẬN



Sôi động ban ngày
RỰC RỠ VỀ ĐÊM
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Điểm đến văn hóa
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Với Phố đi bộ tấp nập, Quảng trường Châu Âu 
rộng lớn, Công viên Trung tâm rộng 6,6 ha cùng 
lợi thế nằm liền kề Công viên Chu Văn An diện 
tích 100 ha, The Manor Central Park hứa hẹn trở 

thành điểm đến văn hóa, kết nối cộng đồng thông 
qua những sự kiện âm nhạc, triển lãm, hội chợ hay 
các chương trình countdown chào năm mới, lễ hội 
pháo hoa theo mùa…

THE MANOR CENTRAL PARK

Kết nối 
TỪ MỌI ĐIỂM



THE MANOR CENTRAL PARK

“Cần yên tĩnh thì lui vào tổ ấm. Muốn tấp nập thì bước xuống phố xanh. 

Yêu cộng đồng thì nơi nào cũng có thể kết nối.”
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The Manor Central Park
Kỷ nguyên mới của 36 phố phường

Lưu ý:
Những thông tin và thiết kế có thể được cập nhật theo kế hoạch của chủ đầu tư.

PHÒNG KINH DOANH
Địa chỉ:  Dự án The Manor Central Park, 
 đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại:  1900 299 999
Email:  sales.hn@bitexco.com.vn




