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Món quà độc bản
dành cho những người

yêu nước Pháp
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Bắt nguồn từ tình yêu đối với cảnh sắc thanh bình,
niềm đam mê bất tận với nghệ thuật kiến trúc,
gợi cảm nguyên vẹn những khoảnh khắc tinh tế đầy
lãng mạn của cuộc sống tại Paris để xây nên một
SwanBay La Maison - Kiệt tác toàn bích sắc Pháp!

Hình minh họa

Tận hưởng mỹ cảnh

Paris

ngay tại nhà mình
Sở hữu căn nhà giữa khung cảnh huyền diệu
của thiên nhiên là giấc mơ của rất nhiều người.

Các thiết kế cảnh quan, sân vườn, công viên và
kiến trúc biệt thự của SwanBay La Maison đều được
trau chuốt tỉ mỉ, hài hòa một cách tuyệt đối để vẽ nên
bức họa thiên nhiên sống động và giàu giá trị nghệ thuật.
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Nguồn Internet

Nét đẹp

phong cách

“Ton sur ton”
Vẻ đẹp đáng ngương mộ là sự hài hòa của phong cách
tinh tế và lịch thiệp, tự nhiên và kiêu hãnh.
Mỗi sản phẩm mà giới thượng lưu sở hữu đều là những mảnh ghép xứng tầm,
mỗi công trình đều là kiệt tác. Tất cả được kiến tạo để tôn thêm
phong cách “ton sur ton” mang dấu ấn riêng, duy nhất của từng chủ nhân.
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Hình minh họa

Đài phun nước

Clubhouse
CÔNG VIÊN

Lumière
CÔNG VIÊN

Élite
Khu cà phê ngoài trời

Hồ bơi & Jacuzzi

CÔNG V IÊN

JARDIN

C Ô NG V I Ê N

Rivière
Khu vui chơi trẻ em
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Tiện ích vương giả

Đường chạy bộ ven sông
B

đẳng cấp thượng lưu
Chuỗi tiện ích vượt hẳn giá trị nghỉ dương thông thường
giúp làm giàu tinh thần, cho cuộc sống đẹp và ý nghĩa hơn.
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Bản sắc văn hoá
và dấu ấn thời đại
hội tụ trong
từng căn biệt thự

8000

Tuyên ngôn của

20000

phong cách
gia chủ
Hình minh họa
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6000

6000

Villa
Ngôn ngữ thiết kế thời thượng

giá trị thẩm mỹ đầy tính ứng dụng. Biệt thự

12500

những chi tiết cầu kỳ nhưng vẫn đảm bảo

12500

Thiết kế hiện đại đề cao sự đơn giản, tiết chế

Dvilla đặc biệt phù hợp với các gia chủ yêu thích

Mỗi căn nhà là một tuyệt phẩm của kiến trúc và
niềm đam mê bất tận cùng ý nghĩa tinh thần quý báu.

yếu tố tân tiến trong kiến trúc Pháp đương đại.

Diện tích đất : 8x20m
Diện tích sử dụng : 226,85m 2
TẦNG 1

TẦNG 2

Hình ảnh và thông số thiết kế dựa theo quy hoạch hiện tại với mục đích minh họa và có thể thay đổi.

TẦNG TRỆT

Villa
Biến tấu của kiến trúc hiện đại
Các hình khối và hoa văn được biến tấu
và sáng tạo từ các chi tiết đặc trưng
của phong cách kiến trúc hiện đại,
thêm không gian chức năng như yoga
tầng thượng, sử dụng khung cửa kính
rộng, bố trí nhiều ban công tạo nên
biệt thự Svilla trang nhã và độc đáo.

Diện tích đất : 16x20m
Diện tích sử dụng : 280.91m 2

Hình thực tế

Hình thực tế
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16000

18000

7250

TẦNG 1

TẦNG TRỆT

TẦNG 2

Hình ảnh và thông số thiết kế dựa theo quy hoạch hiện tại với mục đích minh họa và có thể thay đổi.

Villa
Kiệt tác kiến trúc ven sông
Vượt qua các quy chuẩn thông

22000

30000

Hình ảnh và thông số thiết kế dựa theo quy hoạch hiện tại với mục đích minh họa và có thể thay đổi.

14000

15000

20000

12000

thường của kiến trúc Pháp đương
đại, theo đuổi giá trị công năng và
thị yếu thời thượng của gia chủ để
thiết kế nên dinh thự Gvilla nguy
nga với hồ bơi ấn tượng ven sông.

TẦNG 1

TẦNG TRỆT

Diện tích đất : 18x30m
Diện tích sử dụng : 327,26m 2

Kết nối linh hoạt

giao thông
đa dạng
Hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại với đường bộ,
đường thủy, đường hàng không, giúp cho cư dân
kết nối nhanh chóng và thuận tiện tới bất cứ nơi đâu.

SwanBay chỉ cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh

(*)

(*)
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(*) Nội dung và hình ảnh mang tính chất tham khảo. Tiến độ hoàn thành các công trình giao thông và cơ sở
hạ tầng kết nối vùng có thể thay đổi hoặc điều chỉnh theo thực tế thực hiện của các cơ quan có thẩm quyền.

Tài liệu này được SwanCity chuẩn bị trước khi hoàn thiện thiết kế và hoàn thành xây dựng. Chúng tôi đã cẩn
thận và cân nhắc khi thực hiện tài liệu này. Nội dung và hình ảnh mang tính chất tham khảo. Thông tin trong tài
liệu này có thể sẽ thay đổi, thông tin, số liệu chính thức sẽ được căn cứ theo bản vẽ kỹ thuật và các văn bản
đính kèm theo hợp đồng. Chủ đầu tư SwanCity và các đơn vị tư vấn bảo lưu quyền thay đổi một phần hoặc
toàn bộ các đặc điểm căn nhà, thiết kế, bản vẽ kỹ thuật hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc
phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Không một nhân viên nào của SwanCity có quyền trình bày hay đảm
bảo bất kỳ điều gì có liên quan đến những điều này và SwanCity không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ
việc gì hay bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ nội dung của tài liệu này. Bản báo cáo này không được quyền sao
chép lại toàn bộ hay một phần dưới mọi hình thức nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của SwanCity.
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