


TỔNG QUAN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ 

HOÀNG HUY RIVERSIDE

➢ Tên dự án: Hoàng Huy Reverside –

Hoàng Huy Sông Cấm

➢ Địa chỉ: số 1 đường Chi Lăng, Thượng 

Lý, Hải Phòng

➢ Chủ đầu tư: Tập đoàn Tài chính Hoàng 

Huy

➢ Tổng diện tích: 59,116m2, với quy mô 

325 biệt thự liền, nhà kề và nhà phố –

shophouse.

➢ Đất công cộng khoảng 266.28m2 chiếm 

0,45%

➢ Đất ở khoảng 32.558m2 chiếm 55,08% 

trong đó đất ở hỗn hợp là 2.936m2; đất ở 

liền kề là 22.942m2 và đất biệt thự 6.679 

m2.

➢ Đất giao thông là 24.272 m2 chiếm 

41,06%

➢ Đất cây xanh khoảng 2.019 m2 chiếm 

3,42%



Vị trí dự án
Dự án Hoàng Huy Reverside nằm ở 

số 1 đường Chi Lăng, Thượng Lý, 

Hải Phòng. Một mặt giáp đường 

Hùng Vương, một mặt giáp dòng 

sông Tam Bạc.

✓ Cách bệnh viện hữu nghị Việt Tiếp ~ 1km

✓ Cách bệnh viện đa khoa quốc tế ~ 1km

✓ Cách trường THPT Lê Hồng Phong ~ 1km

✓ Cách trường THPT Trần Phú ~ 1,5km

✓ Cách trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh ~ 

1km

✓ Cách chợ Sắt < 500m

✓ Cách chợ Tam Bạc (chợ Đổ) ~ 1,5 km

✓ Cách chợ Máy Đá ~ 1km

✓ Cách trung tâm thương mại Vinhomes 

Imperia ~ km

✓ Cách siêu thị điện máy HC ~ 1,5 km

✓ Cách siêu thị Metro Hồng Bàng ~ 1.5 km



MẶT BẰNG THIẾT KẾ BIỆT THỰ LIỀN 

KỀ HOÀNG HUY RIVERSIDE

Dự án Hoàng Huy Reverside gồm: 325 nhà 

liền kề, biệt thự và hỗn hợp được quy hoạch 

cao từ 3-5 tầng được đầu tư xây dựng đồng 

bộ, hiện đại về hạ tầng.

- Khu nhà liền kề: Gồm 14 block LK01 –

LK14, S=54m2 – 98m2.

- Khu nhà biệt thự: Gồm 5 block có 

S=150m2 – 250m2 nhìn ra sông.

- Khu nhà phố shophouse: gồm 3 block 

OH01 – OH03 có S=93m2 – 96m2

- Giá bán di động từ 15 triệu/m2 – 18 

triệu/m2

- Pháp lý minh bạch, cấp sổ đỏ vĩnh viễn

- Ngân hàng hỗ trợ vay vốn: Tiền Phong 

Bank



PHỐI CẢNH NHÀ DỰ ÁN







Một số dịch vụ tiện ích nổi bật:
❖ Dãy phố shophouse thời trang, Trung tâm 

mua sắm

❖ Đường vỉa hè và khu dạo bộ, bao quanh Dự 

án

❖ Khuôn viên cây xanh - Vườn thượng uyển

❖ Khu vui chơi dành cho trẻ em

❖ Sân chơi ánh sáng sắc mầu

❖ Giàn hoa, ghế nghỉ

❖ Đường dạo bộ bao quanh, hàng cây che 

nắng

❖ Khu giao lưu văn hóa, sinh hoạt cộng đồng

❖ Khu thể dục thể thao – Nâng cao sức khỏe

❖ Bãi đỗ xe tiện lợi

❖ Bến du thuyền bên sông

❖ Sân cỏ đa năng kết hợp tổ chức sự kiện, hội 

chợ

❖ Khu vực đón trả khách nhanh

❖ Sân khấu bên sông

❖ Đồi cỏ nhân tạo

❖ Vườn hoa, hàng cây bóng mát, cây ăn quả...




