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Phối cảnh dự án Vincity Ocean Park 

  

I. VINCITY GIA LÂM 

1. Thông tin tổng quan 

Tên dự án: VINCITY OCEAN PARK - "ĐẠI ĐÔ THỊ ĐẲNG CẤP SINGAPORE VÀ 

HƠN THẾ NỮA" 

VINCITY OCEAN PARK (GIA LÂM)  hướng tới một Đại đô thị đồng bộ, có đầy đủ các 

công trình, tiện ích phục vụ nhu cầu sống của cộng đồng cư dân, sẽ là sự kết hợp hoàn hảo 

của các dự án đã và đang đi vào hình thành của Vingroup.  

- Quy mô dự án: Khoảng 420 ha 

- CĐT: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển đô thị Gia Lâm (90% cổ phần là của Vingroup) 

- Vị trí dự án: Thị trấn Trâu Quỳ và các xã Dương Xá, Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội. 

- Loại hình phát triển:  

+ Cao tầng - Vincity Ocean Park: Gồm 66 tòa Căn hộ chung cư (Thiết kế từ 1PN-3PN). 

+ Thấp tầng - Vinhomes Ocean Park: Gồm khoảng 2000 Căn biệt thự, nhà liền kề, nhà 

phố thương mại. 

- Diện tích công viên và cây xanh ~ 62 ha. 

- Hơn 55ha diện tích mặt nước. 

- Hồ trung tâm 24,5ha và hệ thống kênh đào bao quanh. 

- Biển hồ nước mặn 6,1ha. 

- Tiêu chuẩn bàn giao: Đa dạng 

- Dự kiến bàn giao: 2020 - 2021 

- Mật độ xây dựng: 18,8% 



     

 

 

    Vị trí dự án Vincity Gia Lâm vô cùng thuận tiện cho cư dân 

         2. 18 điểm nhấn cảnh quan tiện ích. 

- 6,1 ha Biển hồ nước mặn mang lại cơ hội tắm biển vào mùa hè cho cư dân. 

- 24,5 ha Hồ lớn trung tâm với các bãi cát trắng ven hồ 

- 62 ha công viên và cây xanh 

- Mật độ xây dựng thấp chỉ gần 19% mang lại diện tích lớn không gian xanh và tiện ích. 

- 6 công viên BBQ với hơn 100 điểm nướng dã ngoại cho cả gia đình 

- Khu vui chơi nước ven hồ phong cách hiện đại, sôi động. 

- Hơn 700 máy tập Gym ngoài trời được phân bố tập trung tại công viên Gym và 

xen kẽ tại các công viên nội khu. 

- 150 sân thể thao đa dạng từ sân bóng đá mini, sân tennis, sân cầu lông, sân tập 

bóng rổ, sân bóng chuyền hơi... 

- 8 bể bơi trong nhà và ngoài trời theo phong cách resort (KO bao gồm 2 bể bơi ở khu thấp 

tầng) 

- Hơn 60 sân chơi trẻ em cùng hàng loạt sân chơi vận động và thảm cỏ dưỡng sinh, đáp ứng 

nhu cầu vui chơi giải trí và rèn luyện sức khỏe lành mạnh cho các thành 

viên trong gia đình. 

- Cảnh quan sân vườn đường dạo phong cách Singapore với hơn 60 chòi nghỉ thư 

giãn ngắm cảnh. 

- 8,5 km đường dạo, chạy bộ, đạp xe ven hồ 

- Hệ thống Camera an ninh giám sát 24/24 cùng lối vào tòa nhà thông minh: sử 

dụng Intercom kết nối trực tiếp từ căn hộ xuống tầng 1 và tầng hầm giúp chủ nhà 

có thể chủ động mở cửa cho khách; và hệ thống quẹt thẻ thang máy giúp kiểm 

soát an ninh – an toàn mức cao. 



     

- Trường Đại học tiêu chuẩn quốc tế VinUni và hệ thống Giáo dục toàn diện từ Mầm non đến 

Liên cấp, gồm trường Vinschool và các trường công lập, dân lập đa dạng. 

- Bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế Vinmec với cơ sở vật chất và dịch vụ y tế chất lượng 

tốt nhất, mang lại cuộc sống an tâm – an toàn cho cư dân. 

- Tòa nhà văn phòng 45 tầng ngay trong nội khu dự án – nơi tọa lạc của nhiều văn 

phòng, chi nhánh, trụ sở công ty, giúp cư dân có thể đi làm ngay gần nhà. 

- Các khu phố thương mại sầm uất với TTTM và giải trí Vincom cùng hệ thống 

shop/shophouse và TMDV đa dạng. 

- Ga Metro (tuyến đường sắt đô thị số 8) (Theo quy hoạch thành phố) nằm ngay tại khu vực 

dự án, là điểm kết nối thuận lợi tới các điểm trọng yếu khác (Cầu Giấy,Thanh Xuân, Hoàng 

Mai, Gia Lâm, Hoài Đức) đồng thời là điểm tập trung giao 

thương của cả khu vực,.. 

 

 

3. Liên kết vùng 

●   Cách QL1A: 2 km                                              

●   Cách Hồ Gươm: 11,7 km 

●   Cách Hồ Tây: 13 km                                         

●   Cách sân bay Nội Bài: 31 km 

●   Cách Ecopark: 3 km                                          

●   Cách Vincom Long Biên: 8 km 

●   Giáp ngay QL5A                                               

https://maps.google.com/?q=QL1A:+2&entry=gmail&source=g


     

●   Cách Vinhomes Riverside: 6 km 

●   Cách trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên: 5,5 km 

●  Đặc biệt, có ga Metro (tuyến đường sắt số 8 trên cao) theo quy hoạch của 

Thành phố Nằm ngay tại khu vực dự án. 

●   Nằm giáp ngay QL5B/Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 

II. VINCITY OCEAN PARK 

1. Giới thiệu tổng quan Vincity Ocean Park 

- Là phân khu Cao tầng thuộc dự án Vincity Gia Lâm 

 

 

Vincity Ocean Park được chia thành 4 phân khu với các tên gọi lần lượt là: 

1. The Park 

2. The River 

3. The Sea 

4. The Lake. 

-  Quy mô: Khoảng 66 tòa chung cư. 

-  DT căn hộ đa dạng, thiết kế từ 1-3PN. 

-  Tiêu chuẩn bàn giao: Đa dạng  



     

 
Thiết kế căn hộ dự kiến 

 

 2. Thiết kế cơ bản các tòa 

- Các tòa L, T, U, Z 

+ Tòa L : 22 căn/ sàn 

+ Tòa T : 21căn/sàn 

+ Tòa U : 30 căn/sàn 

+ Tòa Z : 19 căn/sàn 

 

- Thang máy : Từ 4-10 thang/tòa 

- Hành lang: 1,6m thông gió tự nhiên 

- Chiều cao căn hộ: 3,2m (Thông thủy ~2,55-2,6m) 

- Chiều cao SH : 4,4m 

- Hầm để xe cao 3,3m (Thông thủy 2,7m) 

         

        2. Giới thiệu tòa Park 2 



     

 
Layout tòa Park 2 

(https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17nNdkTBJx01sqmudUYvK_0FVdavm6r7_) 

 

- Park 2 là tòa chữ L, nằm trong phân khu The Park với chiều cao 27 tầng. 

- Park 2 được đánh giá là một trong những tòa đẹp của dự án với cảnh quan view sông hướng 

Tây-Nam và cảnh quan view nội khu thoáng mát hướng Đông-Nam. 

- Park 2 nằm cạnh con sông chạy dài theo trục dọc của dự án – KH sở hữu căn hộ Tòa P2 

nghiễm nhiên hưởng trọn các tiện ích bên sông và thỏa sức thư giãn với tầm nhìn không bị 

hạn chế. 

- Park 2 nằm trong khu The Park với vị trí khá yên tĩnh, cách 30m so với trục đường lớn 

52m-trục đường huyết mạch của khu đô thị, khoảng cách phù hợp cho những người thích yên 

tĩnh nhưng vẫn không phải đi quá xa.  

- Park 2 có view cực thoáng cực thoáng khi khu công cộng chỉ xây 5-6 tầng với tầm view các 

tầng bên trên cực rộng. 

https://vinhomescorp.vn/khu-the-park-vincity-ocean-park.html


     

 
Một trong những view nhìn từ Park 2 

 

- Cảnh quan tiện ích giữa Park 2 và Park 5 

❖ Vườn dạo, ghế nghỉ. 

❖ Sân chơi trẻ em. 

❖ Chòi nghỉ. 

❖ Sân Tennis, sân tập cầu long, sân tập bóng chuyền hơi, sân tập bóng rổ. 

❖ Sân gập gym ngoài trời (VOP sẽ có Công viên Gym ngoài trời lớn nhất VN lên đến 

hàng trăm máy tập). 

❖ Lối vào chung cư. 

❖ Lối xuống tầng hầm. 

 

- Toà Park 2 với các hướng view lý tưởng mang lại nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng: 

❖ Hướng chính Tây Nam - View nhìn sông thơ mộng của dự án, vườn tiểu cảnh, bãi cỏ 

đa năng 

❖ Hướng Tây Bắc - View  quảng trường nội khu, quảng trường, sân chơi đa năng, khu 

vui chơi trẻ em, vườn dạo bộ, đồi vọng cảnh…. Đây là một trong những điểm nhấn 

của cụm The Park. 

❖ Hướng Đông Bắc là hướng nhìn View trọn vẹn cụm tiện ích thể thao: sân chơi cầu 

lông, sân bóng rổ, sân  Tenis; các vườn nướng BBQ… 

❖ Hướng Đông Nam lợi thế hướng mát, phong thủy đẹp, View nhìn nội khu đặc trưng là 

vườn hoa, trục đường nội bộ. 

❖ Hướng Tây của toà Park 2 được che chắn nên các căn hộ chếch Tây đều được giảm 

nóng    

 



     

 

 

 

 


