


Khu đô thị nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế SwanBay hội tụ giá trị  
thuần khiết của thiên nhiên, tiện ích chuẩn resort 5 sao và  
nổi bật với những công trình kiến trúc ấn tượng. SwanBay là nơi  
cư dân được tôn vinh phong cách và khẳng định cá tính  
thông qua căn biệt thự độc đáo mang đậm dấu ấn của chủ nhân.

Tôn vinh phong cách, 
khẳng định dấu ấn riêng



SwanBay toạ lạc tại đảo tự nhiên với bốn mặt giáp sông là một món quà kỳ diệu của  
thiên nhiên ban tặng cho đông Sài gòn. được quy hoạch là “resort tại gia” để mang lại cho  
những chủ nhân xứng đáng một cuộc sống tiện nghi giữa không gian thật sự trong lành. 

SwanBay
reSort tại gia

Hình minh họa



“Cảm nhận  
thiên nhiên hài hoà và 
cảnh quan xanh mát”



đặt chân đến đảo riêng 
SwanBay- một bầu không khí 
mát trong của khí trời, nắng, 

gió ven sông kết hợp với  
màu xanh của cây cỏ mang lại 
cảm giác bình yên, thư giãn.

“

”

1. Đón hoàng hôn với khung cảnh lãng mạn trên bến du thuyền. 
2. Cây xanh và thảm cỏ tạo nên bức tranh ấn tượng cho SwanBay. 
3. Cảm nhận vẻ đẹp sông nước quanh đảo. 
4. Hoa cỏ tạo vẻ đẹp nguyên sơ cho SwanBay.
5. Thư thái hít thở bầu không khí thuần khiết.
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Hình thực tế

Hình thực tế



“Biến tấu của sắc màu 
và dấu ấn cá nhân trong 
bộ sưu tập 66 biệt thự”



Biệt thự song lập loại 1 được thiết kế theo xu hướng mới nhất hiện nay, 
dành nhiều diện tích cho sân vườn, kết hợp vật liệu tự nhiên và nhân tạo, 

hài hòa với màu sắc của cây, cỏ, hoa, lá. tất cả làm nên tổng thể  
kiến trúc cảnh quan đẹp và lạ mắt cho biệt thự.

“
”

1. Phối cảnh tổng thể 
biệt thự song lập 1. 

2. Mảng xanh khuôn 
viên lý tưởng cho các 
buổi tiệc picnic. 

3. Tầm nhìn xanh mát, 
rộng mở với cây cỏ.

4. Đường tản bộ phủ 
bóng mát cây xanh.

5. Lối đi lát đá tự nhiên 
tạo điểm nhấn cho 
khuôn viên bên nhà.
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BiỆt thỰ Song LẬP a
Diện tích đất : 301m2

Diện tích sử dụng : 208,59m2

Số phòng ngủ : 02

TẦNG TRỆT

TẦNG 1
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Hình ảnh và thông số thiết kế dựa theo quy hoạch 
hiện tại với mục đích minh họa và có thể thay đổi.



Biệt thự song lập 2 được thiết kế theo  
phong cách mở, toàn bộ các căn phòng đều  

tiếp xúc tối đa với thiên nhiên, giúp ngôi nhà 
thoáng đãng và tươi mát. đặc biệt không gian 

bếp ngoài trời tạo sự tiện dụng cho gia chủ.

“
”

1. Phối cảnh tổng thể  
biệt thự song lập 2. 

2. Khuôn viên xanh  
bao quanh nhà tạo nên sự 
chan hòa với thiên nhiên.

3. Không gian trong  
và ngoài biệt thự  
được gắn kết liền mạch. 

4. Sân vườn rộng thoáng,  
cây xanh thảm cỏ xanh mát.

1

2

3 4

Hình minh họa

Hình thực tế

Hình thực tếHình thực tế

BiỆt thỰ Song LẬP B
Diện tích đất : 309 - 330m2

Diện tích sử dụng : 224,7m2

Số phòng ngủ : 03

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



Biệt thự đơn lập 3 với bốn mặt giáp sân vườn được thiết kế cảnh quan  
trau chuốt, cộng hưởng hài hòa giữa nước, đá, cây xanh để đạt đến  

sự cân bằng âm dương và phát triển hưng thịnh cho gia chủ. 
“

”
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1. Phối cảnh tổng thể  
biệt thự đơn lập 3. 

2. Khu tiệc nướng BBQ ngoài 
trời đơn giản mà sang trọng. 

3. Cảnh quan khuôn viên kết 
hợp hài hoà cỏ cây và hồ nước . 

4. Mảng xanh được thiết kế độc 
đáo hiện diện xung quanh nhà.

Hình minh họa

Hình thực tế
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BiỆt thỰ đơn LẬP a
Diện tích đất : 322 - 496m2

Diện tích sử dụng : 321,95m2

Số phòng ngủ : 04

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



Biệt thự đơn lập 4 được  
hòa quyện vào giữa thiên nhiên 
cây cỏ, để toàn bộ khuôn viên  
trở nên rộng hơn và đồng điệu 
đến từng góc cạnh. đặc biệt,  
hồ bơi và bồn tắm jacuzzi có 

thiết kế ấn tượng tạo cảm giác 
thư thái và mang lại tài lộc  

cho gia chủ. 

“

”
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1. Thiết kế mở giúp các phòng 
đón ánh sáng tự nhiên.

2. Hồ bơi và hồ jacuzzi  
ngay trong khuôn viên tạo  
dấu ấn riêng cho biệt thự. 

3. Vẻ đẹp của cây cỏ  
quanh nhà giúp chủ nhân  
gần gũi thiên nhiên.

4. Phối cảnh biệt thự sân  
vườn bề thế và sang trọng.  
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BiỆt thỰ đơn LẬP B
Diện tích đất : 416m2

Diện tích sử dụng : 377,75m2

Số phòng ngủ : 05

TẦNG TRỆT

Hình ảnh và thông số thiết kế dựa theo quy hoạch 
hiện tại với mục đích minh họa và có thể thay đổi.
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Sở thích cá nhân được tôn trọng tuyệt đối,  
sự riêng tư được đề cao và phong cách được tôn vinh.  

tận hưởng cuộc sống theo cách chủ nhân mơ ước  
và khao khát. đó là cảm giác hạnh phúc  

khi sở hữu căn nhà tại SwanBay.

“
”

Hình minh họa



ngôi nhà không chỉ là tổ ấm  
mà còn thể hiện dấu ấn cá tính 

qua phong cách kiến trúc và 
nghệ thuật bài trí nội thất.

“
”
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1. Phong cách thời thượng chú trọng đến 
vật liệu để tạo điểm nhấn cho nội thất. 

3. Ngôi nhà theo phong cách “rustic”  
tôn trọng những thứ thuộc về tự nhiên.

 2. Kiến trúc Á Đông tập trung vào  
các nội thất gỗ và màu sắc trầm ấm.

4. Tinh tế trong các đường nét thiết kế, 
tạo dấu ấn cho phong cách tân cổ điển.

5. Biệt thự theo phong cách hiện đại  
chú trọng tối đa đến thiết kế ánh sáng.Hình minh họa

Nguồn Internet

Nguồn Internet
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“Tận hưởng chuỗi  
tiện ích tiêu chuẩn  resort 

5 sao của SwanBay”



Cư dân nơi đây tự hào vì SwanBay sở hữu tổ hợp tiện ích 
tiêu chuẩn resort đẳng cấp 5 sao: Bến du thuyền,  

sân golf, đường chạy bộ quanh đảo, nhà hàng bên sông, 
khu vui chơi trẻ em, công viên tiệc cưới ngoài trời…

“
”

Hình thực tế



Chỉ cách nhà vài bước chân, toàn bộ nhu cầu rèn luyện  
sức khoẻ, vui chơi, giải trí, mua sắm, ẩm thực sẽ được  
đáp ứng tối ưu bởi những tiện ích hiện hữu như: hồ bơi,  
phòng gym, yoga, sân tennis, nhà hàng, quán cà phê…”

“
”
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1. Sân tennis hiện hữu tại Clubhouse. 
2. Hít thở không khí thuần khiết với môn yoga ngoài trời. 

3. Thả mình thư giãn trong làn nước mát trong của hồ bơi. 
4. Thoả thích nô đùa và vận động tại khu vui chơi ngoài trời. 

5. Khởi động ngày mới tràn năng lượng ở đường chạy bộ quanh đảo.
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SwanBay chỉ cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh 20 phút di chuyển (Năm 2020). 
Đa dạng loại hình phương tiện giao thông kết nối bằng cả đường sông,  

đường thuỷ, đường sắt trên cao và đường hàng không.

nơi Bạn SỐng LÀ trung tÂM
CỦa MỌi kẾt nỐi VÀ tiỆn ÍCh

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 dự án 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.




