
THE MANOR CENTRAL PARK



Nhà

Là nơi ta trở về, nơi ta buông đi bao
bộn bề cuộc sống!
Nhà là nơi giản dị và thiêng liêng nên
The Manor Central Park là nơi tôi
lựa chọn…



THÔNG TIN TỔNG QUAN
Chủ đầu tư : Tập đoàn Bitexco

Tổng diện tích : 89 ha

Mật độ xây dựng : 20,8 %

Đơn vị thiết kế cảnh quan dự án: EE&K và CZS từ NY-
Mỹ (Đơn vị thiết kế quy hoạch khu hạ Manhattan)

Đơn vị thiết kế chi tiết : Công ty Kume Sekkei - Nhật
Bản

Đơn vị thi công : Vinaconex 6

Vị trí: Phía đông bắc tiếp giáp Nguyễn Xiển, và vành đai
3 trên cao

Phía Tây Nam tiếp giáp công viên Chu Văn An

Phía Tây Bắc là đại lộ BT Nguyễn Xiển - Xala đang hình
thành

Phía Đông Nam là đường quy hoạch hình thành trong
tương lai

Quy mô dự án: 1066 Lô Shophouses, Townhouses, 
Viallas, 17 toà chung cư từ 30 đến 45 tầng, 2 tòa 
tháp đôi cao 55 tầng và 03 tòa hỗn hợp cao từ 35 
đến 45 tầng.

Quy mô công viên hồ điều hòa : Công viên trung
tâm(trái tim dự án) rộng 6,6 ha kết hợp TTTM. Công
viên Chu Văn An gần 110 ha
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CHỦ ĐẦU TƯ BITEXCO
Bitexco thành lập năm 1985 với điểm xuất phát là một công ty dệt tại Thái Bình. Sau hơn 30 năm hoạt 
động, doanh nghiệp trở thành một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu tại Việt Nam.



SẢN PHẨM CỦA BITEXCO
Dự án khách sạn 5 sao JW Marriott

được hoàn thành từ năm 2013 có 
quy mô 9 tầng gồm 450 phòng, 
trong đó có 414 phòng nghỉ tiêu 
chuẩn, 34 phòng nghỉ cao cấp, 01 
phòng dành cho Phó Tổng thống và 
01 phòng dành cho Tổng thống. Tọa 
lạc tại trung tâm hành chính mới 
của Hà Nội và trong khuôn viên của 
Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Khách 
sạn JW Marriott sẽ là điểm dừng 
chân lý tưởng cho quan khách, 
doanh nhân cũng như các du khách 
trong và ngoài nước đến tham dự 
hội nghị, làm việc tại Hà Nội. Với hệ 
thống nhà hàng Âu Á, phòng họp, 
hội thảo, khu chăm sóc sức khỏe và 
những tiện nghi cao cấp đạt tiêu 
chuẩn 5 sao, JW Marriott luôn tự tin 
sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của khách.



SẢN PHẨM CỦA BITEXCO

Tháp tài chính Bitexco Financial Tower_ Tòa nhà biểu tượng của
Sài Gòn

Tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 400 triệu $

Thiết kết độc đáo của tòa nhà Bitexco trở thành địa điêm du  lịch hấp
dẫn của Sài Gòn.

Khu đô thị The Manor- Hà Nội_ Điểm nhấn phía tây

Mang hơi hướng của các nét kiến trúc cổ điển, lãng mạn của châu Âu và được 
mệnh danh là “Paris giữa lòng Hà Nội”.



Đơn vị thiết kế nội thất
Nhật Bản

Đơn vị thiết kế cảnh quan
NY USA



Come Back To Homes



THỐNG KÊ CƠ CẤU NHÀ THẤP TẦNG TẠI TMCP
1. Shophouse - Silver : 73m2- 113,9m2 (điển hình là 75m2) - 485 căn; mặt tiền 5m, sâu 15m, diện tích XD điển hình
chiếm 73% diện tíchđất , cao 5 tầng và 1 tầng lửng (1 tầng hầm với mẫu có hầm)

2. Shophouse - Gold : 99m2 - 188,1m2 (điển hình là 99m2)- 66 căn; mặt tiền 6,6 m, sâu 15m, diện tích xây dựng điển
hình chiếm 73% diện tích đất , cao 5 tầng và 1 tầng lửng (1 tầng hầm với mẫu có hầm)

3. Shophouse - Platinum : 110m2 -129,3m2 (điển hình là 118m2 )- 48 căn; mặt tiền 6,6 m, sâu 8,3m, diện tích xây
dựng điển hình chiếm 62% diện tích đất , cao 5 tầng và 1 tầng lửng (1 tầng hầm với mẫu có hầm)

4. Shophouse - Platinum - O : 206,7m2đến 209,6m2 (điển hình là 209m2)- 16 căn; mặt tiền 9,8 m, sâu 15m, diện tích
xây dựng điển hình chiếm 59,3% diện tích đất , cao 5 tầng và 1 tầng lửng (1 tầng hầm với mẫu có hầm)

5.Townhouse - Gold: 99 - 109,1m2 (điển hình là 99m2) - 128 căn, mặt tiền 6.6m, sâu 15m, diện tích xây dựng điển
hình chiếm 70% diện tích đất, tổng 4 tầng.

6.Townhouse - Platinum: 120 - 223,2m2 (điển hình là 168m2) - 25 căn, mặt tiền 12m, sâu 15m, diện tích xây dựng
điển hình chiếm 51,8% diện tích đất, tổng 4 tầng.

7.Biệt thự song lập - Gold: 146 - 268,7m2 (điển hình là 160m2) - 63 căn, mặt tiền 10m, sâu 16m, diện tích xây dựng
điển hình chiếm 64% diện tích đất, tổng 4 tầng.

8.Biệt thự song lập - Platinum: 200 - 257,3m2 (điển hình là 200m2) - 58 căn, mặt tiền 10m, sâu 20m, diện tích xây
dựng điển hình chiếm 64,5% diện tíchđất, tổng 4 tầng.

9.Biệt thự đơn lập - Platinum : 300 - 450m2 (điển hình là 300m2) 19 căn (18 căn nằm ở giaiđoạn 2), mặt tiền 15m,
sâu 20m, diện tích xây dựng điển hình chiếm 55% diện tích đất, tổng 4 tầng.

10.Biệt thựđơn lập - Diamond : 640 - 707m2 (điển hình là 700m2) 3 căn (2 căn nằmở giaiđoạn 2) mặt tiền 20m, sâu
30m, diện tích xây dựngđiển hình chiếm 46,3% diện tíchđất, t ổng 3 tầng.
Tổng số 911 căn nhà cho hai giaiđoạn.
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VỊ TRÍ VÀNG NỘI ĐÔ
Tọa lạc tại mặt đường Nguyễn Xiển, 
quận
Hoàng Mai, Hà Nội - Dự án The Manor
Central Park được thừa hưởng một hệ 
thốngcơ sở hạ tầng và giao thông phát 
triển một cách đồng bộ trên tất cả các 
lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, giải trí và xã 
hội của phía Tây thành phố Hà Nội. 

Sở hữu một vị trí đăc địa, nằm trên con 
đường Đại lộ Xala- Tôn Thất Tùng đang được
đầu tư xây mới và mở rộng, mặt cắt đường
53,5m, cư dân của The Manor Central 
Park có thể di chuyển tới rất nhiều các 
tiện ích cũng như dịch vụ như bệnh viện, 
trường học, siêu thị ... một cách vô cùng 
tiện lợi và nhanh chóng. 

Đặc biệt, The Manor Central Park còn 
được thừa hưởng những lợi ích đến từ 
công viên Chu Văn An rộng 100ha nằm 
sát cạnh dự án, đem lại một bầu không 
khí trong lành cùng một không gian xanh 
ngút ngàn cho cư dân nơi đây.



LIÊN KẾT TIỆN ÍCH ĐA DẠNG



CÔNG VIÊN CHU VĂN AN 100 HA



CÔNG VIÊN TRUNG TÂM 6,6 HA

Nơi của những tiếng nô đùa trẻ nhỏ
Nơi của gia đình thảnh thơi tận
hưởng những điều thư thái nhất…



KHƠI NGUỒN HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là khi mỗi phút giây trôi qua ta 
được cùng gia đình nắm tay nhau đùa vui
trên thảm cỏ xanh mướt, để cùng cảm
nhận cuộc sống thật bình yên…



SỐNG ĐỘNG VỀ ĐÊM

Dịch vụ tiện ích đồng bộ
Kết hợp không gian sống lý tưởng



PHỐ ĐI BỘ CUỐI TUẦN RỰC RỠ



KHU PHỐ THƯƠNG MẠI SẦM UẤT



MẶT BẰNG TIỆN ÍCH



MẶT BẰNG THẤP TẦNG GĐ1



THẤP TẦNG GIAI ĐOẠN 1

Block 4
• 82 lô Shophoses
• 59 lô Biệt thự (01 đơn lập)
• 46 lô Townhouses (Nhà vườn)

Block 5
• 91 lô Shophoses
• 64 lô Biệt thự

Block 6
• 62 lô Shophoses

Block 8
• 147 lô Shophoses
• 10 lô Townhouses (Nhà vườn)

Giai đoạn 1 có 4 Block
- Block 4: Có 82 lô Shophouse, 59 lô biệt thự và 46 lô Townhouse
- Block 5: Có 91 lô Shophouse và 64 lô biệt thự
- Block 6: Có 62 lô Shophouse
- Block 8: Có 147 lô Shophouse và 10 lô Townhouse
Các lô Shophouse được xây 5 tầng, Biệt thự và Townhouse được xây 4 tầng.



THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP



THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP



THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP



THIẾT KẾ TOWNHOUSE



THIẾT KẾ TOWNHOUSE



THIẾT KẾ SHOPHOUSE



NỘI THẤT BIÊT THỰ



NỘI THẤT TOWNHOUSE



NỘI THẤT SHOPHOUSE


