
1. TỔNG QUAN BIỆT THỰ LIỀN KỀ GREEN PEARL 378 MINH KHAI 
Chủ đầu tư dự án Công ty cổ phần phát triển nhà Phong Phú - Daewon - Thủ Đức 

Vị trí dự án Số 378 Đường Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà 
Nội 

Tổng diện tích đất lập dự án 28.736,2 m2 
Quy mô dân số dự kiến 1.600 người 
Các sản phẩm dự án Biệt thự, liên kề, căn hộ cao cấp 

 
2. VỊ TRÍ BIỆT THỰ LIỀN KỀ GREEN PEARL 378 MINH KHAI 
Dự án Green Pearl tọa lạc 378 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Phía Bắc 
tiếp giáp đường Minh Khai (đường Vành đai 2), phía đông giáp Bệnh viện Dệt may, khu đất Công ty 
Dệt 8/3 và khu đô thị Times City, phía Tây và phía Nam của dự án tiếp giáp khu dân cư hiện hữu 
phường Vĩnh Tuy. 
  
  

 
 
 



3. SẢN PHẨM BIỆT THỰ LIỀN KỀ GREEN PEARL 378 MINH KHAI 

  

Biệt thự đơn lập 
Biệt thự Green Pearl là 
một trong những sản 
phẩm hiếm có tọa lạc tại vị 
trí đắc địa của một trong 
bốn quận nội đô thành 
phố. Là sự kết hợp tinh tế 
giữa “thiết kế hiện đại 
đẳng cấp với không gian 
sống lý tưởng” như khu 
nghỉ dưỡng 
Thông tin chi tiết: 
• Tổng số biệt thự đơn lập: 
8 căn 
• Diện tích: 206m2-324m2 
• Số tầng: 3 tầng 1 tum 
• Tổng diện tích sàn xây 
dựng: 495m2/căn-
557m2/căn 

  

Biệt thự song lập 
Biệt thự song lập được 
thiết kế 3 tầng với đầy đủ 
chức năng tiện nghi và 
hiện đại trên diện tích lô 
đất 165 m2. Thiết kế từng 
tầng của biệt thự đều được 
tính toán kỹ lưỡng nhằm 
tối ưu hóa công năng sử 
dụng của ngôi nhà.Tất cả 
đều được bố trí hợp lý để 
mang đến cho chủ nhân 
sự thoải mái và tiện nghi 
nhất. 
Thông tin chi tiết: 
• Tổng số biệt thự song 
lập: 12 căn 
• Diện tích: 165 m2 
• Số tầng: 3 tầng 1 tum 
• Tổng diện tích sàn xây 
dựng: 310 m2/căn 



  

Liền kề & nhà phố 
thương mại 
“Một tấc vàng, hai giá 
trị” tọa lạc tại trung tâm 
thành phố Hà Nội khu nhà 
phố Green Pearl với sự 
kiết hợp hoàn hảo giữa 
không gian sinh hoạt và 
không gian thương mại 
chính là mảnh đất vàng 
đem lại lợi nhuận vô tận từ 
các ý tưởng kinh doanh, 
thương mại, văn phòng 
giao dịch 
Thông tin chi tiết: 
• Tổng căn: 41 căn     
• Diện tích: 72m2-166m2 
• Số tầng: 3 tầng 1 tum 
• Tổng diện tích sàn xây 
dựng: 179m2/căn-276 
m2/căn 

   

 



 
4. CÁC TIỆN ÍCH CỦA BIỆT THỰ LIỀN KỀ GREEN PEARL 378 MINH KHAI 

  

Hệ thống giáo dục hiện đại 
Tại Green Pearl các cư dân 
tương lai có thể cho con em mình 
phát triển một cách toàn diện với 
một hệ thống giáo dục chất lượng 
đạt tiêu chuẩn quốc tế, với hơn 
12% diện tích đất được dành làm 
trường học và khu vui chơi cho 
trẻ. 
Thông tin chi tiết: 
• Diện tích trường mầm non: 
628m2 
• Diện tích khu vực cho nhà trẻ: 
2900m2 



  

Hệ thống khuôn viên cây 
xanh & đường tản bộ 
Không chỉ là giải pháp đáp ứng 
nhu cầu nhà ở chất lượng cao, 
sứ mệnh của Green Pearllà 
cùng bạn trải nghiệm cuộc 
sống “Bình yên trọn vẹn” tách 
biệt với cuộc sống ồn ào, ngột 
ngạt bên ngoài. Không gian yên 
tĩnh, trong lành được khai thác 
tối đa trên các con đường tản 
bộ xanh mát, giúp bạn cảm thấy 
thư thái nhằm tái tạo năng 
lượng hiệu quả nhất 

  

Hệ thống tiện ích hiện đại 
và khép kín 
Để tận dụng tối đa quỹ thời gian 
hạn hẹp, bạn đã có một nơi 
hoàn hảo để chăm sóc bản thân 
và gia đình ngay tại Green 
Pearl với hệ thống dịch vụ tiện 
ích đầy đủ và chuyên nghiệp. 
Thông tin chi tiết: 
• Bể bơi vô cực ngoài trời 
• Phòng tập Gym & chăm sóc 
sức khỏe 
• Shophouse & trung tâm 
thương mại 
• Vườn thượng uyển trên cao 
• Hệ thống an ninh đô thị hiện 
đại (24/24) 

  
  
  



5. MẶT BẰNG BIỆT THỰ LIỀN KỀ GREEN PEARL 378 MINH KHAI 

  
 



 

Biệt thự đơn lập 
Biệt thự Green Pearl là một 
trong những sản phẩm 
hiếm có tọa lạc tại vị trí đắc 
địa của một trong bốn quận 
nội đô thành phố. Là sự kết 
hợp tinh tế giữa “thiết kế 
hiện đại đẳng cấp với 
không gian sống lý 
tưởng” như khu nghỉ 
dưỡng 
Thông tin chi tiết: 
• Tổng số biệt thự đơn lập: 
8 căn 
• Diện tích: 206m2-324m2 
• Số tầng: 3 tầng 1 tum 
• Tổng diện tích sàn xây 
dựng: 495m2/căn-
557m2/căn 

  

Biệt thự song lập 
Biệt thự song lập được 
thiết kế 3 tầng với đầy đủ 
chức năng tiện nghi và 
hiện đại trên diện tích lô 
đất 165 m2. Thiết kế từng 
tầng của biệt thự đều được 
tính toán kỹ lưỡng nhằm 
tối ưu hóa công năng sử 
dụng của ngôi nhà.Tất cả 
đều được bố trí hợp lý để 
mang đến cho chủ nhân 
sự thoải mái và tiện nghi 
nhất. 
Thông tin chi tiết: 
• Tổng số biệt thự song 
lập: 12 căn 
• Diện tích: 165 m2 
• Số tầng: 3 tầng 1 tum 
• Tổng diện tích sàn xây 
dựng: 310 m2/căn 



  

Liền kề & nhà phố 
thương mại 
“Một tấc vàng, hai giá 
trị” tọa lạc tại trung tâm 
thành phố Hà Nội khu nhà 
phố Green Pearl với sự 
kiết hợp hoàn hảo giữa 
không gian sinh hoạt và 
không gian thương mại 
chính là mảnh đất vàng 
đem lại lợi nhuận vô tận từ 
các ý tưởng kinh doanh, 
thương mại, văn phòng 
giao dịch 
Thông tin chi tiết: 
• Tổng căn: 41 căn     
• Diện tích: 72m2-166m2 
• Số tầng: 3 tầng 1 tum 
• Tổng diện tích sàn xây 
dựng: 179m2/căn-276 
m2/căn 

   

 



 

  

Hệ thống giáo dục hiện đại 
Tại Green Pearl các cư dân tương lai có thể cho con 
em mình phát triển một cách toàn diện với một hệ 
thống giáo dục chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, với 
hơn 12% diện tích đất được dành làm trường học và 
khu vui chơi cho trẻ. 
Thông tin chi tiết: 
• Diện tích trường mầm non: 628m2 
• Diện tích khu vực cho nhà trẻ: 2900m2 



  

Hệ thống khuôn viên cây xanh & đường tản 
bộ 
Không chỉ là giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở chất 
lượng cao, sứ mệnh của Green Pearllà cùng bạn trải 
nghiệm cuộc sống “Bình yên trọn vẹn” tách biệt với 
cuộc sống ồn ào, ngột ngạt bên ngoài. Không gian 
yên tĩnh, trong lành được khai thác tối đa trên các con 
đường tản bộ xanh mát, giúp bạn cảm thấy thư thái 
nhằm tái tạo năng lượng hiệu quả nhất 

  

Hệ thống tiện ích hiện đại và khép kín 
Để tận dụng tối đa quỹ thời gian hạn hẹp, bạn đã 
có một nơi hoàn hảo để chăm sóc bản thân và gia 
đình ngay tại Green Pearlvới hệ thống dịch vụ tiện 
ích đầy đủ và chuyên nghiệp. 
Thông tin chi tiết: 
• Bể bơi vô cực ngoài trời 
• Phòng tập Gym & chăm sóc sức khỏe 
• Shophouse & trung tâm thương mại 
• Vườn thượng uyển trên cao 
• Hệ thống an ninh đô thị hiện đại (24/24) 

  
	


