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Island life is the epitome of luxury.
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Thương hiệu ECOPARK GRAND
GIỚI THIỆU CHUNG

Sau gần 1 thập kỷ xây dựng và phát triển, Ecopark đã trở thành
KĐT xanh kiểu mẫu của Việt Nam và các nước trong khu vực,
gặt hái nhiều thành công và các giải thưởng danh giá trong nước
và thế giới.

Sự ra mắt thương hiệu Ecopark Grand thể hiện mong muốn
vươn lên tầm cao mới chủ đầu tư Khu đô thị Ecopark. Ecopark
Grand là thương hiệu cao cấp của Khu đô thị, bao gồm các sản
phẩm BĐS đặc biệt sang trọng, xa xỉ đi kèm với những tiêu
chuẩn sống, dịch vụ đẳng cấp theo chất lượng 5* quốc tế.

Đi kèm với Ecopark Grand là những cam kết về các chuẩn mực
mới không chỉ về không gian sống, quy hoạch, thiết kế, mà còn
là các dịch vụ và tiện ích đi kèm, công tác quản lý, an ninh, áp
dụng công nghệ mới, và cả hệ sinh thái Ecopark.

Khu biệt thự đảo Ecopark Grand – The Island hứa hẹn sẽ trở
thành cộng đồng thượng lưu với không gian sống đẳng cấp nhất,
đem lại cho chủ biệt thự những trải nghiệm duy nhất chỉ có tại
Ecopark.
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VỊ THẾ
ĐỘC TÔN

KIỆT TÁC
ĐỘC BẢN

CỘNG ĐỒNG
TINH HOA

ĐẶC QUYỀN
THƯỢNG LƯU

DI SẢN
CÁ NHÂN
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VỊ THẾ ĐỘC TÔN
Ecopark Grand - The Island là sản phẩm biệt thự
đảo thượng lưu duy nhất hiện nay với 100% các căn
biệt thự kiêu hãnh vươn mình ra mặt nước tại vị trí
đắc địa trung tâm khu đô thị xanh Ecopark.

1. ECOPARK GRAND – The Island nằm tại vị trí trung tâm, 
đẹp và đắc địa bậc nhất trong toàn Thành phố xanh Ecopark.

2. The Island được mệnh danh là “Lá phổi xanh” của Ecopark
3. The Island có quy hoạch đặc biệt, tổng diện tích 60,4ha với

50% (29.6ha) diện tích mặt nước bao phủ toàn bộ dự án.
4. Số lượng biệt thự The Island chỉ bằng 10-20% các dự án

tương đương, mật độ xây dựng siêu thấp chuẩn resort
5. The Island là dự án duy nhất trên thị trường có 100% các biệt

thự đều tiếp xúc mặt nước tuần hoàn tự nhiên.
6. The Island nằm cạnh khu Đảo Rồng (Thành phố Venice, 

TTTM sầm uất), đối diện khu CBD và Sân gôn 18 lỗ cùng
hàng loạt các dịch vụ, tiện ích cao cấp.

7. Quy mô đầu tư cho The Island cao gấp 5 lần các dự án khác
(Quy hoạch, thiết kế, thương hiệu, dịch vụ, tiện ích...) Phối cảnh tổng thể KĐT Ecopark

Phối cảnh bể bơi Sapphire Island
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KIỆT TÁC ĐỘC BẢN
Mỗi căn biệt thự đều được ôm trọn bởi mặt nước,
cây xanh và những thảm thực vật nhiều tầng tán, là
nơi cảnh quan đẹp như tranh hòa quyện cùng
không gian kiến trúc có một không hai, thiết kế bởi
những kiến trúc sư nổi tiếng thế giới.

1. ECOPARK GRAND là chuỗi sản phẩm cao cấp nhất của
Thành phố xanh Ecopark với các tiêu chuẩn cao nhất về quy
hoạch, thiết kế, dịch vụ, và tiện ích…

2. Mô hình sản phẩm biệt thự đảo duy nhất trên thị trường với
30ha mặt nước lưu thông tuần hoàn tự nhiên bao quanh dự án

3. Toàn bộ các biệt thự đều tiếp xúc mặt nước tuần hoàn tự
nhiên với độ rộng măt nước từ 40 lên tới 120m tại các đảo.

4. Toàn bộ các biệt thự được thiết kế trên trục Tây Bắc – Đông
Nam, thông thoáng các mùa nhờ sự đối lưu khí tự nhiên, khắc
chế tối đa ảnh hưởng bởi thời tiết mưa ẩm miền Bắc.

5. 5 nhà kiến trúc hàng đầu thế giới đã đưa các tinh túy nhất vào
thiết kế của 5 mẫu biệt thự trên 5 đảo.

6. Các đơn vị kiến trúc là Dark Horse (Úc), Humphreys &
Partners (Mỹ), WATG (Mỹ/Singapore), Swan & Maclaren
(Singapore), DWP (Úc)

7. Toàn bộ các biệt thự đều có thiết kế bể bơi, lầu vọng thủy,
thiết kế smart home, an ninh đi kèm…

8. Các sản phẩm được bàn giao hoàn thiện mặt ngoài.

Phối cảnh biệt thự Emerald Island

Thiết kế nội thất biệt thự Jade Island

Phối cảnh biệt thự đảo Sapphire Island

Ảnh chụp vịnh hồ Aqua Bay 2018



www.ecoparkgrand.com

p.7

1. ECOPARK GRAND 3. Thông tin sản phẩm

Tài liệu giới thiệu Khu biệt thự đảo Ecopark Grand

2. Giới thiệu chung1. ECOPARK GRAND

CỘNG ĐỒNG TINH HOA
Chủ nhân của Ecopark Grand - The Island là
những con người chung một đẳng cấp. Biệt thự
đảo là nơi tinh hoa của giới thượng lưu hội tụ.

1. The Island là khu biệt thự mặt hồ khép kín, hai cổng chính
với an ninh 4 lớp 24/24, bao quanh 100% bởi mặt hồ rộng lớn

2. The Island sẽ trở thành cộng đồng thượng lưu, những người
quan tâm tới môi trường, giá trị của cuộc sống nhân văn.

3. The Island là nơi có môi trường sống trong lành bậc nhất
bao quanh bởi 30ha mặt hồ lưu thông, một không gian xanh
thực sự hiếm có (62% diện tích cây xanh và mặt nước)

4. The Island là nơi có không gian sống yên bình và an toàn
bậc nhất với dịch vụ và hệ thống an ninh được đầu tư bài
bản.

5. Không gian sống cho con em trở về tuổi thơ, tự do vui chơi
an toàn trong công viên thể thao và khu nhà CLB. Hệ thống
trường quốc tế ngay sát cổng vào.



www.ecoparkgrand.com

p.8

1. ECOPARK GRAND 3. Thông tin sản phẩm

Tài liệu giới thiệu Khu biệt thự đảo Ecopark Grand

2. Giới thiệu chung1. ECOPARK GRAND

ĐẶC QUYỀN THƯỢNG LƯU
Ecopark Grand - The Island thiết lập tiêu
chuẩn sống thượng lưu mới với những đặc
quyền dành
riêng cho cộng đồng tinh hoa

1. Các chủ nhân biệt thự đảo The Island sẽ nhận được các
dịch vụ và tiện ích với tiêu chuẩn 5* cao nhất của Ecopark

2. Tận hưởng đặc quyền thượng lưu với các Du thuyền, Xe
Maybach phục vụ tại gia, Đội ngũ concierge chuyên nghiệp.

3. Sở hữu tiện ích đẳng cấp quốc tế như Sân tập & Học viện
golf EPGA Việt Nam, Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV…

4. Khu nhà Câu lạc bộ rộng hơn 7000m2 với bể bơi vô cực 4
mùa ngoài trời, kèm theo các dịch vụ như cigar & wine
lounge, gym, yoga, spa & sauna.

5. Khu Công viên thể thao ngoài trời rộng 3000m2 với nhà
hàng café vọng thủy, khu vui chơi trẻ em, khuôn viên đi dạo
mặt hồ…

6. Dịch vụ concierge cao cấp cho chủ nhân với dịch vụ tận
tình

7. Dịch vụ ưu đãi mua sớm các bộ sưu tập hàng hiệu của
những thương hiệu nổi tiếng.

8. Dịch vụ mua sắm hàng hiệu xa xỉ tại nhà

Ảnh chụp Học viện golf EPGA Việt Nam
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Ông Andrew Richard Frost / Founder / Director 
DHA 1. Mỗi chủ nhân đều được đối tác quốc tế thiết kế nội

thất riêng để đặt dấu ấn cá nhân lên biệt thự của
mình

2. Chủ căn hộ được làm việc trực tiếp với các đơn vị
thiết kế để đưa ra thiết kế nội thất mang phong cách
cá nhân riêng của mình

3. Đặc quyền đặt tổ chức tiệc cá nhân tại nhà theo
phong cách của chủ sở hữu

DI SẢN CÁ NHÂN
Những công ty thiết kế hàng đầu thế giới sẽ hiện
thực hóa những ý tưởng, mơ ước của chủ nhân,
để mỗi căn biệt thự Ecopark Grand - The Island trở
thành tuyên ngôn về phong cách sống và goût
thẩm mỹ riêng của gia chủ.

Phối cảnh biệt thự đảo Jade Island



www.ecoparkgrand.com

p.10

1. ECOPARK GRAND 3. Thông tin sản phẩm

Tài liệu giới thiệu Khu biệt thự đảo Ecopark Grand

2. Giới thiệu chung2. Giới thiệu chung

G I Ớ I  T H I Ệ U  C H U N G
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Giới thiệu tổng thể
THÀNH PHỐ XANH ECOPARK

Marina Arc

Thủy Nguyên 

Thảo Nguyên

Mimosa valley

Trường PT liên cấp Edison

West Bay

Học viện Golf EPGA

Sân golf 18 hố

Aqua Bay 

Vịnh hồ Aqua Bay

ECOPARK GRAND
The Island

Park River

SKY OASIS

EMERALD BAY

Trường Quóc tế

Trường Quóc tế

Đảo Rồng

BUV

ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam

ĐTĐ Greenfield

Summer Park Spring Park

Autum Park
Ecoclinics

Grand Marina

Marina

Bệnh viện
Quốc tế 5*

Khu trung tâm CBD
smart city

GOLF VIEW
High rise development

Trường PT liên cấp song ngữ Wellspring

Cầu  Thủy Tiên

TTTM

Chỉ sau gần một nửa thập kỷ xây dựng và phát triển, Ecopark đã trở thành khu đô thị 
xanh kiểu mẫu của Việt Nam và các nước trong khu vực. Không những thế, Ecopark 
còn là sự khởi đầu của một hành trình lớn, hành trình đưa các cư dân trải nghiệm 
một cuộc sống trọn vẹn với những giá trị về cộng đồng, văn hóa và con người, xứng 
đáng là “thành phố xanh tươi, cuộc đời trọn vẹn”. 

Trung tâm đào tạo
Vietcombank

Grand Park

Central Lake

Vườn Mai

Vườn TùngPhố Trúc

Spring Valley
Phố Cúc
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Giới thiệu tổng thể
2 LÁ PHỔI XANH
CỦA KHU ĐÔ THỊ ECOPARK

Ecopark là Khu đô thị chức năng có quy mô lớn 
hàng đầu tại Việt Nam. Với tổng diện tích
500ha (tương đương quận Hoàn Kiếm) Khu đô 
thị Ecopark được quy hoạch theo mô hình 
thành phố sở hữu đầy đủ chức năng nhà ở, 
thương mại, du lịch…

Ngay từ những ngày đầu tiên, với hoài bão của 
toàn bộ các thành viên sáng lập Ecopark, ý 
tưởng về một không gian xanh hòa quyện giữa 
thiên nhiên và mặt nước được hình thành. Biệt 
thự Đảo The Island và sân golf 18 hố Ecopark 
làm nên mô hình “Green and Blue“ độc đáo với 
2 lá phổi xanh nằm đối xứng tích hợp ngay 
trong khu đô thị, đem đến cho con người một 
môi trường sống trong lành, thư thái nhất, thoát 
khỏi còi xe khói bụi chốn thị thành.

ECOPARK GRAND
THE ISLAND

60,4ha

BIỆT THỰ
SÂN GOLF

PALM SPRINGS
54ha

AQUA BAY
74ha

PARK RIVER
10,8ha
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Ưu thế cạnh tranh
Ý TƯỞNG VÀ QUY HOẠCH

Không đơn thuần là một công trình kiến trúc, biệt thự đảo tại đây 
mang tới cho gia chủ những trải nghiệm về những giá trị của 
không gian sống sinh thái, nơi có mùi hương của cây lá, màu sắc 
của hoa, không khí mang vị nước, có nắng vàng đổ xuống từ thinh 
không và cả âm thanh của sự tĩnh lặng.

Tầm nhìn của chủ đầu tư Ecopark được hiện thực hóa với những 
bàn tay quy hoạch tài ba của WATG, đơn vị tư vấn thiết kế hàng 
đầu thế giới. Khu biệt thự đảo Ecopark Grand đã thực sự trở thành
nơi đặc biệt để hưởng thụ cuộc sống ở môi trường thiên nhiên, với
mặt nước ở xung quanh bạn.

Khu biệt thự đảo Ecopark Grand được thiết kế như những nhánh
cọ tỏa hai bên đường trục chính, và 4 mặt được bao quanh bởi mặt
nước. Với tổng diện tích 60,4 ha, trong đó riêng diện tích mặt
nước chiếm tới gần 50%. (29,6ha) và diện tích cây xanh là 13% 
(7,9ha), Ecopark Grand cung cấp chỉ duy nhất các sản phẩm biệt
thự đơn lập và song lập. 
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2
3

1

Ưu thế cạnh tranh
THÔNG SỐ QUY HOẠCH

4

TỔNG QUAN Overview
Diện tích toàn khu: 60,4 ha
Diện tích mặt nước & cây xanh: 37,5 ha 62%
Diện tích giao thông: 4,8 ha 7,9%
Đơn vị quy hoạch: WATG

TRÊN 30 DỊCH VỤ & TIỆN ÍCH NỘI KHU Facilities & Services
Cổng vào an ninh 24/7
Nhà CLB 7.170 m2

Công viên thể thao mặt hồ 2.800 m2

Khuôn viên trường Quốc tế
Thương mại Đảo Rồng
Bến du thuyền yacht

1

2

3

4

5

6

5

14

6



www.ecoparkgrand.com

p.15

1. ECOPARK GRAND 3. Thông tin sản phẩm

Tài liệu giới thiệu Khu biệt thự đảo Ecopark Grand

2. Giới thiệu chung2. Giới thiệu chung

Ưu thế cạnh tranh
KHÔNG GIAN NƯỚC VÔ CỰC

Khu biệt thự đảo không chỉ đơn thuần được bao quanh 4 
mặt bởi mặt nước hồ lên tới 29,6ha, độ rộng của mặt hồ và
chất lượng của nước cũng là hai yếu tố được đầu tư, nghiên
cứu rất bài bản để tạo lên sự đẳng cấp vượt trội của
Ecopark Grand.

Khoảng cách mặt nước giữa các đảo nhỏ là 40-50m và
khoảng giữa các đảo lớn là 80-120m không chỉ mang tới
tầm nhìn tuyệt vời, không gian thông thoáng, mà còn cả sự
riêng tư cho các chủ căn hộ.

Toàn bộ các mẫu biệt thự đều được thiết kế với cửa kính từ
sàn tới trần mang tới cho gia chủ một tầm nhìn không giới
hạn. Qua đó, không gian bên trong và ngoài nhà chuyển
tiếp một cách mềm mại, uyển chuyển, mang tới không gian
sống thoáng đạt cho những ý tưởng thăng hoa.

Ảnh chụp Vịnh hồ Aqua bay 2018

Ảnh phối cảnh Biệt thự Emerald IslandView bể bơi Biệt thự Sapphire Island
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Khoảng cách mặt nước Chiều dài đường

Ưu thế cạnh tranh
KHÔNG GIAN NƯỚC VÔ CỰC

Phối cảnh tổng thể Khu biệt thự ECOPARK GRAND – The Island
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Tài liệu giới thiệu Khu biệt thự đảo Ecopark Grand

2. Giới thiệu chung2. Giới thiệu chung

Ưu thế cạnh tranh
MẶT NƯỚC TUẦN HOÀN

Ngoài ra, mặt nước tại Khu đô thị Ecopark nói chúng và khu
biệt thự đảo Ecopark Grand nói riêng đều có sự lưu thông, tuần
hoàn và lọc tự nhiên, đảm bảo vệ sinh, cảnh quan và góp phần
mang tới không gian sống đặc biệt chỉ có tại đây.

Dòng nước chảy từ Ecopark Grand, qua vịnh hồ Aqua Bay tiếp
tục vào trong sân golf 18 hố. Tại đây nước tuần hoàn được bơm 
ngược lại lên khu vực Rừng sinh thái nổi Wetland, nơi nước
được lọc sạch tự nhiên một lần nữa khỏi các tạp chất, giảm
thiểu sự phát triển của tảo. Ngoài ra hệ thống nước thải của
khu được thiết kế riêng biệt, đưa ngầm về nhà máy xử lý nước
thải theo công nghệ của Nhật, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Sự đầu tư bài bản và vượt trội của chủ đầu tư, kết hợp với các
đối tác nổi tiếng thế giới là CPG (Singapore) và Cardno (Úc) sẽ
giúp các gia chủ tận hưởng không gian sống hiếm có trên mặt
nước tuần hoàn gần gũi với thiên nhiên với các thành viên
trong gia đình.

AQUA BAY
74ha

ECOPARK GRAND
60,4ha

Hệ thống bơm

Rừng sinh thái
nổi Wetland

Nhà máy
xử lý nước 4,25m

3,65m

3,65m

3,5m
3,5m

3,2m

2,9m

Mực nước

3,5m
Dòng nước lưu thông
Độ sâu mực nước
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1. ECOPARK GRAND 3. Thông tin sản phẩm

Tài liệu giới thiệu Khu biệt thự đảo Ecopark Grand

2. Giới thiệu chung 3. Thông tin sản phẩm

Thông tin tổng quan sản phẩm
MẶT CẮT LÒNG HỒ - CANAL

Hồ khu biệt thự Ecopark Grand – The Island được thiết kế hợp
lý với 2 lòng hồ với độ cao khác nhau tạo được đủ độ sâu để tạo
hình mặt nước tuần hoàn trong lành cho hồ.
Lòng hồ 1 với độ rộng lên với 2m và chiều sâu chỉ 1~1.5m nước
đảm bảo an toàn cho cư dân biệt thự và kết hợp với hệ thống an 
ninh 3 lớp tạo nên một khu dân cư đảm bảo an ninh với công 
nghệ và mật độ thiết bị cao.
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1. ECOPARK GRAND 3. Thông tin sản phẩm

Tài liệu giới thiệu Khu biệt thự đảo Ecopark Grand

2. Giới thiệu chung 3. Thông tin sản phẩm

Thông tin tổng quan sản phẩm
TRỤC ĐƯỜNG NHÁNH – THE STREETS

Trục đường nhánh được thiết kế hợp lý để lòng đường đủ rộng cho 2 làn xe. Đồng thời khu
vực vỉa hè cũng được thiết kế gờ đủ cao thấp nếu khách có nhu cầu đỗ xe trên vỉa hè trong
thời gian ngắn. 
Các dải cây vỉa hè cũng được thiết kế sát tường bao nhà để tạo 1 khối cây xanh cảnh quan
liền mạch với không gian nhà.

Lòng đường

Lối đi bộ lát đà xanh

Dải
cây vỉa

hè

6m

1.68m

2.32m

Gờ đường
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1. ECOPARK GRAND 3. Thông tin sản phẩm

Tài liệu giới thiệu Khu biệt thự đảo Ecopark Grand

2. Giới thiệu chung 3. Thông tin sản phẩm

Thông tin tổng quan sản phẩm
TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH – MAIN ROAD

Trục đường chính được thiết kế rộng rãi để vừa có thể bao quát
được 4 làn xe đồng thời vẫn tạo được sự riêng tư cho các biệt
thự nhờ các dải cây rộng tán lớn.
Vỉa hè cũng thiết kế hợp lý để có 2.5m lòng đường cho người đi
bộ.
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1. ECOPARK GRAND 3. Thông tin sản phẩm

Tài liệu giới thiệu Khu biệt thự đảo Ecopark Grand

2. Giới thiệu chung2. Giới thiệu chung

Ưu thế cạnh tranh
HỒ SINH THÁI NỔI CẠNH PARK RIVER

Hệ thống rừng sinh thái nổi Wetland đặt cạnh tiểu khu Park River được
coi là công viên ứng dụng các công nghệ xử lý nước hoàn toàn bằng sinh
học và cơ học, tạo ra chất lượng nước sạch, đồng thời cũng là khu vực
sinh thái phù hợp cho động thực vật sinh sống, tạo ra khuôn viên sinh
cảnh đẹp cho cư dân.

Ảnh minh họa Wetland
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1. ECOPARK GRAND 3. Thông tin sản phẩm

Tài liệu giới thiệu Khu biệt thự đảo Ecopark Grand

2. Giới thiệu chung2. Giới thiệu chung

Khu biệt thự đảo Ecopark Grand được đảm bảo an ninh với việc áp dụng đồng thời
nhiều giải pháp, nhiều lớp với công nghệ và mật độ thiết bị cao.

Lớp đầu tiên (kiểm soát an ninh vòng ngoài):
• Hệ thống kênh cảnh quan với mặt hồ rộng từ 40-50m cho các đảo nhỏ

và lên tới 80-120m cho các đảo lớn; đồng thời cũng đóng vai trò ngăn
cách cư dân bên ngoài với khu biệt thự.

• Chốt an ninh 2 đầu khu được trang bị hệ thống kiểm soát ra vào sử
dụng 2 công nghệ song song: hệ thống quẹt thẻ gần để kiểm soát
khách ra vào nội khu, hệ thống quẹt thẻ từ xa tự động nhận diện và
mở cổng cho xe của chủ biệt thự đi qua.

• Hàng rào an ninh ảo: sử dụng hệ thống camera nhiệt tự động, lắp đặt
xung quanh và ở vòng ngoài của khu biệt thự, tự động phát hiện / bám
bắt hình ảnh xâm nhập trái phép và báo động về phòng an ninh kèm
các thông tin về đối tượng và vị trí xâm nhập.

Hình minh họa hàng rào ảo
bằng camera nhiệt

Ưu thế cạnh tranh
HỆ THỐNG AN NINH NHIỀU LỚP 24/7
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1. ECOPARK GRAND 3. Thông tin sản phẩm

Tài liệu giới thiệu Khu biệt thự đảo Ecopark Grand

2. Giới thiệu chung2. Giới thiệu chung

Khu biệt thự đảo Ecopark Grand được đảm bảo an ninh với việc áp dụng đồng
thời nhiều giải pháp, nhiều lớp với công nghệ và mật độ thiết bị cao.

Lớp thứ hai (kiểm soát an ninh nội khu):
Giúp kiểm soát các diễn biến về an ninh trong khu vực thuộc quyền sở
hữu chung tại khu biệt thự. Lớp kiểm soát này được xây dựng gồm 2 hệ
thống:

• Hệ thống chuông hình: được đầu tư cho toàn bộ các căn biệt thự, kết
nối mạng lưới các biệt thự với nhau và với cổng bảo vệ. Khách đến
thăm sẽ liên lạc video với chủ nhà tại cổng an ninh. Chủ nhà có thể
xác nhận trực tiếp để mở cổng hoặc thông báo cho bộ phận an ninh
mở cổng. Hệ thống chuông hình này có độ tương thích đa dạng tới
nhiều chủng loại thiết bị Smarthome bên trong biệt thự.

• Hệ thống camera nội bộ: được lắp đặt mật độ cao dọc theo các tuyến
đường chính và nội bộ, quan sát và đối chiếu hành trình của khách
đến thăm với thông tin đã đăng ký tại phòng bảo vệ, đồng thời giám
sát và tự động nhận diện các hoạt động bất thường trên từng tuyến
đường.

Ưu thế cạnh tranh
HỆ THỐNG AN NINH NHIỀU LỚP 24/7
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1. ECOPARK GRAND 3. Thông tin sản phẩm

Tài liệu giới thiệu Khu biệt thự đảo Ecopark Grand

2. Giới thiệu chung2. Giới thiệu chung

Khu biệt thự đảo Ecopark Grand được đảm bảo an ninh với việc áp dụng
đồng thời nhiều giải pháp, nhiều lớp với công nghệ và mật độ thiết bị cao.

Lớp thứ ba (kiểm soát an ninh bên trong biệt thự):
Đây là lớp an ninh tích hợp công nghệ Smarthome do chủ biệt thự tự
trang bị, kết nối với hệ thống chuông hình có sẵn của chủ đầu tư, có thể
tùy biến với nhiều hệ thống cảm biến thông minh theo nhu cầu của gia
chủ như:

• Hệ thống cảnh báo đột nhập (camera, cảm biến đột nhập)
• Nút ấn khẩn cấp
• Hệ thống báo cháy
• Hệ thống cảnh báo rò ga
• Cùng khả năng bổ sung kết nối điều khiển hệ thống thiết bị điện /

điện tử bên trong biệt thự.

Ưu thế cạnh tranh
HỆ THỐNG AN NINH NHIỀU LỚP 24/7
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1. ECOPARK GRAND 3. Thông tin sản phẩm

Tài liệu giới thiệu Khu biệt thự đảo Ecopark Grand

2. Giới thiệu chung2. Giới thiệu chung

Ưu thế cạnh tranh
CÔNG VIÊN THỂ THAO

Khu vực nhà CLB và công viên thể thao ngoài trời có tổng diện tích lên tới
10.000m2, được thiết kế bởi WATG và SCI (Mỹ, cảnh quan) sẽ cung cấp cho
các chủ căn hộ các dịch vụ và tiện ích vượt trội chưa từng có tại Ecopark
như dịch vụ thuê xe Maybach và đặt tiệc 5* tại nhà với sự hiện diện của các
ca sĩ nổi tiếng...

Công viên thể thao - Sports park lên tới 3.000m2

• Sân bóng rổ và khu vực bóng nghỉ Basketball court & Sports Pavilion
• Khu vực cây xanh bóng mát bồn hoa Green and Blue area
• Khu tập yoga ngoài trời Outdoor yoga area
• Khu vui chơi trẻ em Children’s Playground
• Khu vực tổ chức tiệc ngoài trời và BBQ mặt hồ Party lawn & Fire Pit
• Nhà hàng café vọng thủy Boutique café
• Khuôn viên tản bộ mặt hồ Waterfront pavement
• Khu vực đỗ xe Parking lot

Phối cảnh Công viên thể thao Sports Park
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1. ECOPARK GRAND 3. Thông tin sản phẩm

Tài liệu giới thiệu Khu biệt thự đảo Ecopark Grand

2. Giới thiệu chung2. Giới thiệu chung

Ưu thế cạnh tranh
HỌC VIỆN GOLF EPGA VIETNAM & SÂN GOLF 18 LỖ

Học viện golf EPGA

Được thiết kế bởi Ernie Els – nhà vô địch 4 lần giải PGA, học viện 
Golf Ernie Els (EPGA) là học viện đào tạo golf một cách toàn diện 
đầu tiên tại Việt Nam, mang đến các chương trình đào tạo golf chuyên 
nghiệp cho các golf thủ nghiệp dư cũng như golf thủ chuyên nghiệp. 
Học viện đào tạo golf đẳng cấp quốc tế, với công nghệ hàng đầu thế 
giới và các phương pháp giảng dạy chuyên sâu, nằm trong khuôn viên 
12 héc-ta tại trung tâm khu đô thị.

Không chỉ là một trong những golf thủ xuất sắc nhất trong lịch sử thế 
giới, Ernie Els còn là người thiết kế ra những kiệt tác sân golf như 
Mission Hills Golf Club (Trung Quốc), The Els Club (Dubai) hay 
Hoakalei Country Club (Hawaii)... Tại Ecopark, ông cùng công ty 
Ernie Els Design đã kiến tạo nên miền thiên nhiên xanh ngút ngàn 
của sân golf 18 hố - điểm dừng chân lý tưởng cho bất cứ ai yêu thích 
những cú swing điệu nghệ. Sân golf Ecopark hội tụ đầy đủ những giá 
trị cao cấp nhất, hiện đại bậc nhất, xứng tầm một sân golf xuất sắc 
theo chuẩn quốc tế. 
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1. ECOPARK GRAND 3. Thông tin sản phẩm

Tài liệu giới thiệu Khu biệt thự đảo Ecopark Grand

2. Giới thiệu chung2. Giới thiệu chung

Khu vực nhà CLB và công viên thể thao ngoài trời có tổng diện tích lên tới
10.000m2, được thiết kế bởi WATG và SCI (Mỹ, cảnh quan) sẽ cung cấp cho
các chủ căn hộ các dịch vụ và tiện ích vượt trội chưa từng có tại Ecopark
như dịch vụ thuê xe Maybach và đặt tiệc 5* tại nhà với sự hiện diện của các
ca sĩ nổi tiếng...

Nhà Clubhouse: hơn 7.000m2

• Bể bơi vô cực ngoài trời 4 mùa 600m2
• Quầy bar bên bể bơi, khu vực Jacuzzi
• Phòng tập gym, yoga và trung tâm chăm sóc sức khỏe
• Khu vực spa, sauna và steam
• Phòng thưởng thức rượu, cigar
• Trung tâm dịch vụ văn phòng - Business center
• Trung tâm tổ chức sự kiện cư dân
• Thư viện
• Quảng trường
• Hàng lang đi bộ bên mặt nước
• Bến thuyền yacht du lịch mặt hồ
• Lầu vọng thủy

Ưu thế cạnh tranh
NHÀ CLB

Phối cảnh Khu nhà CLB
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Tài liệu giới thiệu Khu biệt thự đảo Ecopark Grand

2. Giới thiệu chung2. Giới thiệu chung

Đại học BUV được thực hiện trên 6,5 ha nằm trong Khu đô thị sinh 
thái Ecopark bao gồm: khu giảng đường, khu nghiên cứu và khu thể 
thao phức hợp dành cho các hoạt động giáo dục thể chất như sân 
bóng, sân tennis, bể bơi... với toàn bộ cơ sở vật chất thiết kế mở cho
cư dân Ecopark tận hưởng các khuôn viên thể thao cũng như tiếp
cận thư viện tiêu chuẩn quốc tế.

BUV có cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục đạt tiêu chuẩn Anh, 
có 100% vốn nước ngoài, đào tạo và cấp bằng của Đại học London, 
Đại học Staffordshire theo ba chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng, 
Quản trị Kinh doanh Quốc tế và Quản trị Marketing…

Ưu thế cạnh tranh
ĐẠI HỌC ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ

Ảnh chụp Trường Đại học Anh Quốc – Việt Nam 
BUV
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Tài liệu giới thiệu Khu biệt thự đảo Ecopark Grand

2. Giới thiệu chung2. Giới thiệu chung

Ảnh chụp Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam do Học viện Y khoa Waseda 
Nhật Bản và một số tổ chức, cá nhân khác của Nhật Bản đầu tư 
xây dựng trên diện tích 3,2 ha tại Ecopark theo quyết định của 
Thủ tướng chính phủ, khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 9/2016. 
Tổng số vốn đầu tư ban đầu khoảng 20 triệu USD, quy mô đào 
tạo 1.200 sinh viên/năm. 

Sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ có cơ hội làm việc ở các bệnh 
viện lớn tại Việt Nam và quốc tế; đủ tư cách dự thi chứng chỉ 
hành nghề quốc gia Nhật Bản để làm việc tại Nhật Bản; học 
nâng cao trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Nhật Bản và quốc tế… Dự
kiến Waseda sẽ tiếp tục khai trương Bệnh viện tiêu chuẩn Quốc
tế tại Khu đô thị với hơn 100 phòng phục vụ công tác khám chữa
bệnh cho cư dân vào năm 2019.

Ưu thế cạnh tranh
ĐẠI HỌC Y KHOA VÀ BỆNH VIỆN 5*
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Tài liệu giới thiệu Khu biệt thự đảo Ecopark Grand

2. Giới thiệu chung2. Giới thiệu chung

Ưu thế cạnh tranh
HỆ THỐNG GIÁO DỤC VƯỢT TRỘI

Hệ thống mầm non và trường liên cấp

Giáo dục là một trong những chiến lược phát triển trọng tâm của 
Ecopark. Chủ đầu tư luôn chú trọng hợp tác cùng các tên tuổi lớn trong 
giáo dục như trường PT Đoàn Thị Điểm, Ecopark còn ký kết thỏa thuận 
phát triển giáo dục với hệ thống giáo dục CIEM Hoa Kỳ, hệ thống Mầm 
non Fuji, Mầm non quốc tế Twinkle Town, Mầm non cao cấp Sunrise 
Kidz, Trường Phổ thông Liên cấp Wellspring và Trường Phổ thông Song 
ngữ Edison

Là 1 trong những dịch vụ tiện ích nổi bật tại Thành phố Xanh 
Ecopark, Phòng khám An Việt Eco là điểm đến tin cậy của cư 

dân toàn Thành phố với nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ sức khỏe 
nhằm mang lại nguồn sống Xanh cho tất cả khách hàng. Đội 

ngũ y bác sỹ nhiều năm kinh nghiệm, cùng sự cộng tác chuyên 
môn của đông đảo Giáo sư, Chuyên gia, Bác sỹ đầu ngành, với 

cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn của 
Bộ y tế.

Phòng khám đa khoa Eco Clinic
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Ưu thế cạnh tranh
TIỆN ÍCH HIỆN HỮU

Ảnh Khu đô thị Ecopark, mùa xuân 2017

Học viện golf 
EPGA

Hệ thống công viên hồ nước tại Ecopark đã trở thành điểm đến hấp dẫn 
và quen thuộc của các gia đình vào các dịp cuối tuần, dịp nghỉ lễ. Trong 
khuôn viên xanh mát, thoáng đãng, trên thảm cỏ xanh mướt, các gia đình 
có thể tổ chức cắm trại, tiệc nướng BBQ ngoài trời, liên hoan với bạn bè 
và người thân, hay cùng hòa mình vào nhiều trò chơi vận động cuốn hút. 

Không cần đi đâu xa, ngay sát cửa nhà, cư dân Ecopark sẽ được thỏa sức tận 
hưởng những trải nghiệm mua sắm bất tận tại trung tâm thương mại hiện đại, 
các hệ thống cửa hàng tiện ích, siêu thị mini, gian hàng thủ công mỹ nghệ hiện 
đại. Đặc biệt, hệ thống rạp chiếu phim CGV lớn nhất cả nước dự kiến sẽ khai 
trương tại Ecopark vào năm 2019. Tất cả các tiện ích tại Ecopark đều được đảm 
bảo đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm làm hài lòng cả những vị chủ nhân khó tính 
nhất.

Lễ ký kết Rạp chiếu phim CGV tại tháp Lake 1
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MẶT BẰNG PHÂN LÔ 
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Mặt bằng phân lô Khu biệt thự đảo
JADE, SAPPHIRE & TOPAZ ISLAND

THÔNG SỐ BIỆT THỰ 
Số biệt thự DT đất Đơn vị thiết kế

Jade Island 42 biệt thự 270-950m2 Dark Horse (Úc)
Sapphire Island 40 biệt thự 270-943m2 Humphreys & Partners (Mỹ)
Topaz Island 37 biệt thự 270-1409m2 WATG (Mỹ/Singapore)

CÁC ĐẶC ĐIỂM VỀ THIẾT KẾ CHUNG
• Diện tích lô đất điển hình: 270m2, 300m2, 360m2, 450m2, 540m2, 600m2, 

~1000m2

• Kích thước lô dất điển hình: 9m rộng x30m dài, 10x30m, 12x30m, 
15~16x30m, 18~20x30m, 20~22x30m và các căn đầu ngón

• Số tầng: 2 tầng và 1 tầng mái
• Hệ số sử dụng đất ~1,15
• Chiều cao tầng 3,6-3,8m
• Khoảng lùi mặt đường: 1,5-2m (theo TK). Khoảng lùi mặt hồ 3-6m (theo

TK)
• Gara tiêu chuẩn 2 xe to

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
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Thông tin kiến trúc sư & đơn vị thiết kế đảo Jade Island

Andrew Frost Andrew đã làm việc thành công với vai trò Giám đốc thiết kế cho rất nhiều 
dự án thiết kế quốc tế tại Úc, Châu Âu và Châu Á trong 27 năm. 
Công trình của ông bao gồm các thiết kế hàng đầu cho 3 kỳ Olympic liên tiếp (Sydney 
2000, Athens 2004, & Beijing 2008) và Sân Vận Động World Cup 2022 tại Doha Quata, hoàn 
thành một số dự án phức hợp và thương mại lớn, thực hiện nhiều dự án thuộc lĩnh vực 
khách sạn, resort và dẫn dắt một đội ngũ thiết kế trung tâm thương mại/ bán lẻ quốc tế. 
Với niềm đam mê thiết kế mạnh mẽ, ông tập trung vào việc mang đến những thiết kế dẫn 
đầu cho cả hai mảng kiến trúc và nội thất, cũng như cung cấp ý tưởng thiết kế ở giai đoạn 
sơ khởi của dự án.

Dự án nổi bật tại Việt Nam:
Premier Village Phu Quoc Resort, Condotel Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, 
Mad Cow Wine and Grill – Pullman Hotel SG 
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Thông tin kiến trúc sư & đơn vị thiết kế đảo Sapphire Island

Trong hơn 25 năm hình thành và phát triển, Humphreys & Partners Architects (Mỹ) đã
cung cấp dịch vụ tư vấn, quy hoạch thiết kế mang tính đột phá cho hơn 350.000 đơn vị nhà ở 
tại 45 bang ở Mỹ cùng nhiều quốc gia trên thế giới. Công ty sở hữu thế mạnh về quy hoạch
nghỉ dưỡng, thiết kế đa công năng và khu căn hộ. 

Một số giải thưởng nổi bật: 
Giải thưởng Platinum, Aurora và Grand Aurora (Mỹ).

Dự án nổi bật:
65 Bay Street - New Jersey, Plano - Texas, The Parc at White Rock - Dallas, Texas...
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Thông tin kiến trúc sư & đơn vị thiết kế đảo Topaz Island

Với hơn 6 thập kỷ làm việc tại 150 quốc gia ở khắp các châu 
lục, Wimberly Allison Tong & Goo (WATG) được coi là
nhà tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới trong nền công 
nghiệp khách sạn, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. 

Những chuỗi khách sạn, resort, biệt thự, sân golf quần thể 
giải trí do WATG tư vấn thiết kế trải dài từ châu Phi sang 
Châu Á, từ vùng biển Carribe tới Địa Trung Hải, từ quần 
đảo Polynesia tới tận Las Vegas

Dự án nổi bật:
JW Marriot Resort & Spa – Palm Desert (California, Mỹ), 
Grecotel Amirandes (Crete, Hy Lạp),
Four Seasons Golf Club Dubai Fesstival City (Dubai)
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Những hình ảnh và thông tin trong ấn phẩm này là chính xác tại thời điểm in. Tuy 
nhiên, đây không được coi là cam kết hay một phần của bản chào giá hoặc hợp 
đồng. Các thông số, hình ảnh có thể được thay đổi bởi cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền hoặc Chủ đầu tư do yêu cầu thực tế tại từng thời điểm. 

THE INFORMATION AND PHOTOS USED IN THIS PUBLICATION ARE ONLY ACCURATE UP TO THE TIME 
OF PRINTING. THIS INFORMATION CANNOT BE USED AS A COMMITMENT OR PART OF ANY PRICE 
OFFER OR CONTRACT. ALL OF THE DATA AND PHOTOS MAY BE ADJUSTED AT THE REQUEST OF THE 
DEVELOPER OR OF GOVERNMENT AUTHORITIES AT ANY TIME.


