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Một chiều nào tôi đến Paris
Nghe gió hát trên đồi Montmartre
Những thanh âm, tiếng cười và lời nhạc
Dẫn tôi vào vùng đất của thơ ca...

- Dương Thanh Vân -
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Là những sớm mai thư thả
          tận hưởng tách cappuccino ấm nóng, 
thưởng thức bánh croissant thơm lừng tại cửa hiệu cafe terrace hoài cổ   
          thảnh thơi tán gẫu, ngắm dòng người qua lại

aris trong tôi...



ELEGANT
PARK VILLA WWW.ELEGANTPARKVILLA.VN

Là lúc chiều tà dạo bước 
 trên những con phố thênh thang rợp lá vàng 
bên dòng sông Seine thơ mộng 
 tay trong tay ấm áp đượm nồng

0706



08

Là màn đêm sâu thẳm
làm bạn với ly vang Bordeaux đỏ sóng sánh quyến rũ,
ngắm Paris dưới ánh đèn hoa lệ từ ban công căn hộ
chìm đắm trong những cảm xúc sâu lắng ưu tư
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Là những cuối tuần thảnh thơi
nằm sưởi nắng, đọc sách giữa vườn Tuileries xanh mát rộng lớn
trong khuôn viên những toà lâu đài cổ kính
trút bỏ bộn bề để hoà làm một với thiên nhiên, đất trời
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của hàng triệu người...

 Paris là vùng đất mộng mơ

Paris nay hiện hữu 

ngay giữa lòng  Hà Nội 
ngàn năm văn hiến...
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Cảm hứng Pháp lãng mạn giữa miền xanh
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Nơi những con đường
thênh thang dẫn lối

   
   

Rời khỏi những góc phố đông đúc, chật hẹp của thủ đô sau 
giờ tan sở, Elegant Park Villa dẫn lối bạn trở về tổ ấm trên 
những con đường nội khu lát đá bazan núi lửa phong cách 
cubic đẹp tuyệt mỹ. Nơi hàng cây xanh mát và những khóm 
hoa rực rỡ phủ rợp lối đi, như để vỗ về, nuông chiều bạn sau 
một ngày dài mệt mỏi. Ngay giây phút này, bạn sẽ 
cảm tưởng như đang lạc bước trên đại lộ Champs - Élysées 
danh tiếng của Paris - con đường được mệnh danh là “đại lộ 
đẹp nhất thế giới”.
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Nơi kiến trúc
Tân cổ điển thăng hoa

    

Mỗi căn biệt thự tại Elegant Park Villa là một tác phẩm 
nghệ thuật ấn tượng, được phóng tác bởi những ”họa sỹ” tài năng 
am hiểu văn hoá Tây Âu.

Lấy cảm hứng từ những chi tiết chạm khắc tỉ mỉ mang hơi thở 
kiến trúc Gothic xa xưa, Elegant Park Villa đã tạo nên một 
không gian sống đậm chất Pháp - sang trọng, tinh tế và 
hài hoà với thiên nhiên qua những ô cửa sổ áp mái thơ mộng 
ngập tràn ánh sáng, những ban công sắt uốn đầy lãng mạn 
đặt những chậu hoa nhỏ xinh lung linh đón nắng.



Biệt thự hướng hồ 
đón thiên nhiên
vào từng ô cửa
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Nếu giới thượng lưu phải trả cả ngàn đô cho một 
đêm lưu trú khách sạn có tầm nhìn ra sông Seine thì 
những cư dân Elegant Park Villa chỉ cần nhẹ kéo 
tấm rèm cửa là đã có thể chiêm ngưỡng cả một 
không gian hồ tự nhiên rộng tới 10 ha ngay từ chính 
ban công biệt thự nhà mình.

Với số lượng giới hạn chỉ dành cho những chủ nhân 
tinh hoa nhất, bạn xứng đáng để được tận hưởng 
trọn vẹn khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình 
thân yêu trong miền không gian an lành, bình yên.
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Tổng diện tích: 78,914 m2

Diện tích sử dụng đất: 76,768 m2

Loại hình sản phẩm: Biệt thự, Nhà liền kề
Dự kiến bàn giao: Quý IV.2019
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bất động sản Thạch Bàn Lakeside
Đơn vị phát triển dự án: Công ty CP Tập đoàn MIK Group Việt Nam
Đơn vị quản lý và phân phối sản phẩm: Công ty TNHH Kinh doanh 
Bất động sản MIK Home
Đơn vị tư vấn thiết kế:
- Công ty TNHH Kiến Trúc AG
- Công ty TNHH BE Việt Nam
Nhà thầu thi công: Công ty CP Xây Dựng Central
Đơn vị tư vấn giám sát: Viện khoa học công nghệ XD-IBST

Elegant Park Villa
Nơi nhịp sống Paris êm đềm trôi
Elegant Park Villa
Nơi nhịp sống Paris êm đềm trôi
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Sống xanh thoáng đãng,
kết nối dễ dàng
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Nếu như Paris được mệnh danh là trái tim của nước Pháp thì 
Elegant Park Villa cũng chính là trái tim của Long Biên khi đã 
“chiếm lĩnh” vị trí đắc địa nhất của một quận trung tâm Hà Nội.

Toạ lạc tại trung tâm phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 
Elegant Park Villa được ưu ái khi nằm trọn trong không gian xanh 
rộng lớn, thoáng đãng với hệ thống 5 hồ tự nhiên lớn nhỏ rộng 
hơn 20 ha giúp điều hoà không khí, kết hợp với hướng gió 
Đông Nam mang đến không khí mát mẻ vào mùa hè và ấm áp 
vào mùa đông.
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Toạ độ vàng kết nối
Sở hữu vị trí đắc địa với không gian xanh bao bọc, nhưng 
Elegant Park Villa vẫn đảm bảo tối đa sự kết nối liên hoàn 
với các khu vực, các tỉnh thành lân cận. Từ đó đem đến 
cuộc sống “chuẩn Paris”, đủ an nhiên hạnh phúc, đủ 
tiện ích đỉnh cao cho cộng đồng cư dân đẳng cấp.

LONG BIÊN



Công viên trung tâm

Công viên tiện ích

Thác nước

Cổng chào dự án

Cổng an ninh

Đường dạo bộ lát đá

Đường bằng lăng

Đường hoa sang

Đường hoa sưa

Bể bơi ngoài trời

Sân tennis

Nhà sinh hoạt cộng đồng
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Đầu tư xứng tầm
gửi trọn an tâm
Một không gian sống đẳng cấp luôn gắn liền với 
an ninh tuyệt mật. Tại Elegant Park Villa, sự riêng tư 
và an toàn của cư dân được đảm bảo tuyệt đối 
nhờ hệ thống camera hiện đại giám sát nội khu 
và đội tuần tra luôn túc trực 24/7. 

Còn gì hạnh phúc hơn khi được trút bỏ những nỗi 
lo lắng, hiểm hoạ thường trực, ngắm nhìn con trẻ 
tự do khám phá thế giới tự nhiên và lớn lên bình an 
trong không gian sống đủ đầy, trọn vẹn.
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Mặt bằng điển hình
MẪU NHÀ LIỀN KỀ

TẦNG 1 TẦNG 2

TẦNG 4TẦNG 3

33



WWW.PARKVILLA.COM

34 32

Mặt bằng điển hình
MẪU BIỆT THỰ

TẦNG 1 TẦNG 2

TẦNG 4TẦNG 3
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Mặt bằng điển hình
MẪU BIỆT THỰ GÓC

TẦNG 1 TẦNG 2

TẦNG 4TẦNG 3
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Không gian sống đẳng cấp

39

Giao hòa trọn vẹn với thiên nhiên qua những ô cửa kính trong veo, nội thất 
tinh tế trong những gam màu trầm sang trọng, không gian sống đẳng cấp 
mà gần gũi, kiến trúc mở nhưng ngập tràn ấm áp yêu thương. Tất cả đã 
gói trọn trong những tinh hoa thiết kế của biệt thự Elegant Park Villa.



BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG THƯỢNG LƯU VÀ TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG 
NHƯ MỘT NGƯỜI PARIS THỰC THỤ?

86 căn duy nhất dành cho những chủ nhân tinh hoa


