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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH



GIỚI THIỆU

TẬP ĐOÀN

NOVALAND



Tập trung phát triển
sản phẩm BĐS nhà ở 
tại TP. HCM

GIAI ĐOẠN 1
2007 - 2017

GIAI ĐOẠN 2
2018 - 2025

GIAI ĐOẠN 3
Từ năm 2026

Tiếp tục tập trung vào 
thị trường BĐS Trung 
tâm tại TP.HCM, phát 
triển BĐS Khu Đô thị Vệ 
tinh và BĐS Du lịch -
Nghỉ dưỡng - Giải trí

Phát triển 2 lĩnh vực:
• Bất động sản
• Dịch vụ - Du lịch

Tập đoàn định hướng phát 
triển 04 lĩnh vực trọng tâm:
• Bất động sản • Tài chính 
• Dịch vụ - Du lịch • Hạ tầng

Phát triển dịch vụ giá trị gia 
tăng và hệ sinh thái phục vụ 

cộng đồng dân cư của 
Novaland

LỘ TRÌNH 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN



TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
ĐẾN CUỐI NĂM 2019

4.894 
ha

BẤT ĐỘNG SẢN
KHU ĐÔ THỊ VỆ TINH

BẤT ĐỘNG SẢN
TRUNG TÂM

BẤT ĐỘNG SẢN
NGHỈ DƯỠNG



BĐS KHU ĐÔ THỊ VỆ TINH

Khu đô thị đồng bộ, hoàn chỉnh và theo 
đuổi các tiêu chuẩn “thân thiện môi 
trường” về quy hoạch, kiến trúc, môi 
sinh. Loại hình sản phẩm:

• Biệt thự, nhà phố, nhà phố thương 
mại (shophouse)

• Khu Thương mại – Dịch vụ

BĐS TRUNG TÂM

Tối ưu hóa quỹ đất hiện có, sản phẩm 
đa dạng, chất lượng tốt, đa tiện ích. 
Loại hình sản phẩm:

• Khu phức hợp: Căn hộ - Văn phòng -
Thương mại dịch vụ

• Khu nhà thấp tầng: Biệt thự, nhà 
phố, nhà phố thương mại 
(shophouse)

BĐS NGHỈ DƯỠNG

Kiến tạo điểm đến và phong cách sống. 
Phát triển Dự án quy mô lớn tại những 
tỉnh thành giàu tiềm năng du lịch, hạ 
tầng phát triển, kết nối thuận tiện. Loại 
hình sản phẩm: 

• Khách sạn và Resort 

• Second home

• Dòng sản phẩm dành cho người cao tuổi

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM
LUÔN LUÔN HƯỚNG ĐẾN THỊ HIẾU CỦA THỊ TRƯỜNG
ĐỀ CAO TÍNH KHẢ MẠI VÀ TÍNH KẾT NỐI CỦA SẢN PHẨM



DANH MỤC DỰ ÁN ĐA DẠNG

BĐS ĐÔ THỊ VỆ TINH BĐS TRUNG TÂM
BĐS DU LỊCH
NGHỈ DƯỠNG



TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM

BĐS KHU ĐÔ THỊ VỆ TINH AQUA CITY



Aqua City là dự án Bất động sản đô thị vệ tinh do Tập đoàn Novaland phát triển theo mô hình đô thị sinh
thái thông minh, tọa lạc ngay phía Đông TP.HCM.

Thừa hưởng lợi thế sinh thái trù phú của một vùng đất ba mặt giáp sông, dự án quy hoạch đồng, hoàn
chỉnh và đa dạng các tiện ích hiện đại trên tổng diện tích gần 1000 ha, trong đó dành đến hơn 70% diện
tích cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu.



AQUA CITY
TRONG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VỆ 
TINH

• Phù hợp chính sách giãn
dân, giảm áp lực CSHT

• Thúc đẩy phát triển kinh tế
vùng

ĐẨY MẠNH
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

• Hệ thống đường cao tốc kết nối
vùng

• Các tuyến đường vành đai

• Cầu bắc qua sông Sài Gòn

• Tuyến Metro

HẠN CHẾ CẤP PHÉP
KHU VỰC NỘI ĐÔ TP.HCM

• Hạn chế cấp phép các dự án
đến 2020

• Các nhà phát triển đô thị
đang tiến về vùng lân cận:
Đồng Nai, Bình Dương,
Vũng Tàu,…



SỨC HẤP DẪN ĐẦU TƯ 
BĐS ĐÔ THỊ VỆ TINH

Đón đầu xu hướng đầu tư về vùng vệ 
tinh các đô thị lớn

Giá hợp lý
Dễ đầu tư – Dư địa tăng giá cao

Nhu cầu sử dụng và sở hữu đa dạng

Bắt kịp xu hướng sống mới: 
sống xanh, đa tiện tích 



NHỮNG CHỈ SỐ 
NỔI BẬT

614 ha
Diện tích đất

1000 ha
Tổng quy mô toàn khu

385 ha
Tổng diện tích mặt nước

16.000
Tổng số căn toàn dự án, bao gồm Biệt 
thự, nhà phố, shophouse...

70%
Diện tích dành cho mảng xanh, hạ 
tầng giao thông & tiện ích nội khu



LỢI THẾ CẠNH TRANH TỪ 
SỨC MẠNH KẾT NỐI

Năm 2023



LỢI THẾ CẠNH TRANH TỪ 
SỨC MẠNH KẾT NỐI

Aqua City tọa lạc tại tâm điểm các tuyến giao thông

huyết mạch vùng Đông Nam Bộ, dễ dàng kết nối về

TP. HCM và các trung tâm kinh tế - du lịch và các tiện

ích nổi bật trong khu vực.

Năm 2020

• 5’ đến sân golf Long Thành

• 7’ đến Khu du lịch quốc tế Sơn Tiên

• 7’ đến Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark

• 10’ đến trung tâm TP. Biên Hòa

• 15’ đến tuyến Metro số 1 Bến Thành

– Suối Tiên 

• 30’ đến Quận 1, TP. HCM theo đường sông

• 40’ đến trung tâm thành phố HCM



KẾT NỐI LIÊN VÙNG
THUẬN TIỆN GIAO THƯƠNG

1
1 DẦU GIÂY - ĐÀ LẠT (Dầu Giây, Đồng Nai - Liên Khương -

Đèo Prenn, TP. Đà Lạt)

Dài: 2,8 km Làn xe: 4 làn 
Vốn đầu tư: 65.000 tỷ đồng Khởi công: 2019

2

2 VÀNH ĐAI 3 – TP. HỒ CHÍ MINH

Dài: 48 km 

3
3 CAO TỐC BIÊN HÒA – VŨNG TÀU

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề xuất phương án đầu tư 
tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hình 
thức PPP (đối tác công - tư) loại hợp đồng BOT (xây 
dựng - khai thác - chuyển giao). 

Dự kiến thời gian thực hiện đến hết năm 2025.

4

4 BẾN LỨC – LONG THÀNH

Dài: 58 km 

Đang trong giai đoạn thi công gấp rút, dự kiến sẽ
hoàn thành vào cuối năm 2020.



LỢI THẾ CẠNH TRANH 
TỪ QUY HOẠCH HIỆN ĐẠI & HOÀN CHỈNH



Aqua City là dự án Bất động sản đô thị vệ tinh do Tập đoàn Novaland phát triển theo mô hình đô thị sinh
thái thông minh, tọa lạc ngay phía Đông TP.HCM.

Thừa hưởng lợi thế sinh thái trù phú của một vùng đất ba mặt giáp sông, dự án quy hoạch đồng, hoàn
chỉnh và đa dạng các tiện ích hiện đại trên tổng diện tích gần 1000 ha, trong đó dành đến hơn 70% diện
tích cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu.



HỆ THỐNG TIỆN ÍCH
NỘI KHU ĐẲNG CẤP

25 ha

22
Công trình
giáo dục

25 ha 3 ha

06
Công trình y tế

14 ha

08
Công trình thương
mại dịch vụ

16 ha

26
Công trình công
cộng & tiện ích
khác



QUẢNG TRƯỜNG 
TRUNG TÂM 
PHONG CÁCH Ý

Quảng trường rộng lớn phong cách
châu Âu, tọa lạc ngay trên bến du
thuyền 5 sao, là nơi diễn ra những
hoạt động lễ hội đường phố sôi động,
là không gian mua sắm, vui chơi, ẩm
thực sầm uất bậc nhất của khu đô thị.



BẾN DU THUYỀN 
AQUA MARINA

Một trong những điểm nhấn đẳng
cấp dành cho chủ nhân của Aqua City
là bến du thuyền tiêu chuẩn quốc tế
Aqua Marina.

Thừa hưởng lợi thế của sông Đồng Nai
rộng lớn, Aqua Marina được quy
hoạch như một tổ hợp vui chơi giải trí
mua sắm đẳng cấp đưa dự án sánh
tầm với những đô thị hàng đầu trong
khu vực, thỏa mãn lối sống đỉnh cao
của cư dân thượng lưu.



TRUNG TÂM THỂ 
THAO ĐA NĂNG 
AQUA SPORT 
COMPLEX

Tọa lạc trên diện tích gần 2,3ha,
Trung tâm thể thao đa năng Aqua
Sport Complex bao gồm tổ hợp
tiện ích phục vụ cho các nhu cầu
thể thao trong nhà và ngoài trời,
bao gồm: sân bóng đá, bóng rổ,
hồ bơi, quần vợt… đồng thời, tích
hợp khu thương mại, ẩm thực, giải
trí, spa và bảo tàng xe hơi. Tiện ích
này là một trong những điểm nhấn
ấn tượng tại Aqua City, đáp ứng
nhu cầu sống khỏe, năng động của
cộng đồng cư dân hiện đại.



BẾN THUYỀN 
CA-NÔ

Thừa hưởng lợi thế 3 mặt giáp sông,
nhà phát triển dự án Aqua City tối ưu
các trải nghiệm sông nước cho cư dân
bằng hệ thống các bến thuyền kayak
rộng lớn, được quy hoạch hiện đại,
phân bổ đều khắp các phân khu của
dự án để cư dân Aqua City dễ dàng
tận hưởng các hoạt động thể thao
dưới nước đầy thú vị chỉ trong vài
bước chân.



CHUỖI CLUBHOUSE 
HIỆN ĐẠI

Clubhouse là một trong những tiện
ích được đầu tư và trau chuốt tại
Aqua City. Mỗi phân khu đều được bố
trí clubhouse với diện tích lớn, phong
cách thiết kế khác biệt như Forest
Clubhouse, Island Clubhouse, Kayak
Clubhouse.

Clubhouse hội tụ đầy đủ những tiện
ích hiện đại, đẳng cấp cả trong nhà và
ngoài trời như hồ bơi, khu BBQ,
phòng tập gym, spa, nhà hàng cafe,…
là nơi để cư dân cùng gia đình, bạn bè
tận hưởng những phút giây thư giãn
gắn kết mà không cần phải đi đâu xa.



TRUNG TÂM
THƯƠNG MẠI
AQUA CENTRAL
MALL

Nằm ở vị trí trung tâm của Aqua City,
trung tâm thương mại Aqua Central
Mall được quy hoạch trên diện tích
mặt bằng lớn, đa dạng các loại hình
thương mại với sự hiện diện của
nhiều thương hiệu quốc tế.

Aqua Central Mall sẽ thỏa mãn nhu cầu
mua sắm, trải nghiệm đa dạng cho cả
gia đình từ những nhu cầu thiết yếu
hàng ngày đến những hoạt động vui
chơi thư giãn dịp cuối tuần.



TRUNG TÂM
PHỨC HỢP
GIẢI TRÍ THỂ THAO 
TRONG NHÀ
AQUA ARENA

Nằm ngay vị trí mặt đường lớn, trung
tâm phức hợp thể thao giải trí đa
năng trong nhà Aqua Arena với quy
mô gần 50,000m2, bao gồm: nhà thi
đấu, sân khấu biểu diễn với sức chứa
11.000 chỗ & khu thương mại dịch vụ.

Nơi đây được kỳ vọng sẽ là điểm đến
lý tưởng của những sự kiện âm nhạc,
giải trí, thể thao mang tầm quốc tế
hay các sự kiện, triển lãm, hội nghị
quy mô lớn của khu vực.



HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC 
LIÊN CẤP CHUẨN 
QUỐC TẾ

Dành một diện tích lớn lên đến 25ha
cho các công trình giáo dục, Aqua City
đem đến cho cư dân sự an tâm về
chất lượng giáo dục cho con em mình
với hệ thống trường học liên cấp đạt
chuẩn quốc tế ngay trong nội khu.



HỆ THỐNG
CHĂM SÓC
SỨC KHỎE
HIỆN ĐẠI

Aqua City thỏa mãn nhu cầu sống
khỏe của cư dân khi dành đến 3ha để
xây dựng hệ thống bệnh viện và
phòng khám hiện đại, được vận hành
bởi các đối tác quốc tế giàu kinh
nghiệm.



HỆ THỐNG
CÔNG VIÊN CHỦ ĐỀ

Aqua City có đến 260ha diện tích
mảng xanh, trong đó điểm nhấn nổi
bật là những công viên chủ đề được
quy hoạch bài bản theo nhiều phong
cách và công năng khác biệt như
những công viên lớn rợp bóng cây cổ
thụ kiểu Úc, công viên theo phong
cách hiện đại với nhiều hoạt động vui
chơi giải trí tập luyện ngoài trời....



NHỮNG TIỆN ÍCH 
NGOẠI KHU
ĐẮT GIÁ

Khu vui chơi giải trí lớn nhất 
Đông Nam Á Sơn Tiên 

Sân Golf Long Thành, một 
trong những sân golf đẹp nhất 
Đông Nam Á

Bệnh viện quốc tế Shing Mark 
(liên doanh BV Đại Học Y dược 
và Đài Loan)

Trung tâm Đại học Quốc gia TP. 
HCM

Đại học Fullbright Việt Nam -
một trong những Đại học khai 
phóng hàng đầu thế giới

5’

7’

10’

15’

15’



ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH

ASPECT STUDIOS

DỊCH VỤ
Tư vấn thiết kế 
cảnh quan

TRỤ SỞ
Úc

ZONE ARCHITECT

DỊCH VỤ
Tư vấn thiết kế 
mẫu nhà

TRỤ SỞ
Malaysia

HAEAHN
ARCHITECTURE

DỊCH VỤ
Tư vấn thiết kế 
kiến trúc

TRỤ SỞ
Hàn Quốc

HYAN ARCHITECT

DỊCH VỤ
Tư vấn thiết kế 
mẫu nhà

TRỤ SỞ
Việt Nam

KUME
DESIGN ASIA

DỊCH VỤ
Tư vấn thiết kế 
kiến trúc

TRỤ SỞ
Nhật Bản



CÁC DÒNG SẢN PHẨM ẤN TƯỢNG
TRONG GIAI ĐOẠN VỪA QUA



KIẾN TRÚC
ĐỊA TRUNG HẢI
TUYỆT MỸ

Các mẫu nhà tại Aqua City được thiết kế
theo phong cách kiến trúc Địa Trung Hải
tuyệt đẹp, kết hợp hài hòa giữa chất hiện
đại và nét cổ điển, vừa tinh tế sang trọng
lại phóng khoáng, cởi mở chan hòa với
thiên nhiên.

Kiến trúc Địa Trung Hải phù hợp với điều
kiện thời tiết, khí hậu của khu vực, hài hòa
và tối ưu lợi thế không gian sông nước
mảng xanh bao bọc của Aqua City.





GRAND RIVER 
VIEW VILLA

Biệt thự đơn lập hướng sông là dòng
sản phẩm đẳng cấp bậc nhất tại dự án
Aqua City. Một căn biệt thự hướng
sông có diện tích đa dạng từ vài trăm
đến hàng nghìn m2, được thiết kế
theo nhiều phong cách khác nhau để
thỏa mãn cá tính thẩm mỹ của từng
gia chủ.

Sản phẩm được xem là biểu tượng
khẳng định vị thế và tôn vinh đẳng
cấp của chủ sở hữu.



GRAND PARK 
VIEW VILLA

Biệt thự đơn lập hướng công viên nội
khu xanh mát là không gian riêng biệt,
tĩnh lặng cho những chủ nhân thành
đạt, yêu thích sự yên bình và đề cao
những trải nghiệm bên gia đình.



GRAND
GREEN VILLA

Biệt thự đơn lập được phân bổ tại
những vị trí đẹp, tích hợp các tiện ích
đẳng cấp bên trong như hồ bơi, sân
vườn và nhiều không gian cho những
trải nghiệm riêng trong mỗi căn nhà,
là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình
nhiều thế hệ.



PREMIUM
GREEN VILLA

Biệt thự song lập với thiết kế tinh tế,
có sân vườn riêng là không gian lý
tưởng cho gia đình lớn, vừa đảm bảo
không gian riêng của mỗi thành viên
nhưng vẫn tối ưu không gian cho
những hoạt động sinh hoạt chung gắn
kết cả gia đình.



DELUXE
GREEN HOUSE

Sản phẩm nhà phố sinh thái có thiết
kế đa dạng với mặt tiền từ 5m tới 8m
theo các phong cách kiến trúc khác
nhau, tối ưu công năng & diện tích sử
dụng cho gia chủ.



GRAND LIGHT 
SHOPHOUSE

Sản phẩm nhà phố thương mại
được bố trí trên các trục đường lớn,
các khu trung tâm với thiết kế
thoáng đãng, gồm 2 mặt tiền, thuận
tiện cho công việc kinh doanh và có
thể sử dụng chung với mục đích nhà
ở.



Vì sao lại có những lỗ trống giữa các nhà?



Cổng
LONG MÔN



Điểm chung thường thấy tại các dự án
Đô Thị Đảo Cao Cấp trên thế giới?

Palm Island Villas Fisher Island, Miami Mỹ







Aqua City

Sở hữu đảo tự nhiên



 Địa thế đảo đắc địa, hình dáng chim Phương Hoàng

 Vị trí Long – Phượng sum vầy

 Đất sạch nguyên sinh

Đảo Phượng Hoàng Phoenix South



Clip 3 Teaser Phoenix South



• Là một trong bốn tứ linh và là vua của các loài chim.

• Chim Phượng Hoàng được xem là bất tử, vòng đời không bao giờ kết

thúc. Chim Phượng Hoàng sẽ tự tái sinh khi cảm thấy già nua và mỗi lần

tái sinh, chim Phượng Hoàng sẽ đẹp hơn, mạnh mẽ và rực rỡ hơn.

• Phượng Hoàng được xem là biểu tượng của đức hạnh, duyên dáng, và

biểu thị cho sự hòa hợp âm dương. Theo truyền thuyết, chim Phượng

Hoàng chỉ xuất hiện trong thời kỳ thịnh vượng.

• Với nền văn hóa phương Tây, chim Phượng Hoàng là biểu trưng cho

điềm lành và sự cao quý.

Ý NGHĨA CỦA PHƯỢNG HOÀNG



THẾ ĐẤT
LONG – PHƯỢNG
SUM VẦY



• Đất sạch nguyên sinh

• Bao quanh bởi sông nước tự nhiên

• Hệ thống kênh rạch nội khu đan
xen màu mỡ

ĐẤT SẠCH NGUYÊN SINH



Đô thị Đảo – Phoenix South

Sẽ là vùng đất độc bản có đặc quyền “chọn cư dân đảo”





TỔNG THỂ QUY HOẠCH HOÀN CHỈNH

• Hệ thống giao thông xuyên suốt,

kết nối thuận tiện với 2 trục giao thông chính của

toàn khu Aqua City là Hượng lộ 2 và đường Long

Hưng – Phước Tân.

• Khu trung tâm đô thị

được bố trí ngay vị trí trung tâm của dự án, kết hợp

các trung tâm phân khu được phân bố đều, đảm

bảo phục vụ nhu cầu của dân cư.

• Không gian cảnh quan xanh tươi mát

với hơn 9km đường dạo ven sông, kết nối với hệ

thống kênh đào và các dải công viên xuyên tâm.

Mọi điểm chạm đến thiên nhiên sinh thái chỉ mất 5

phút đi bộ.



• Hơn 9km đường dạo ven sông

• Kênh đào xuyên tâm

• Hệ công viên xuyên tâm

• Đảm bảo sự riêng tư, an nhiên

Mọi điểm chạm đến thiên nhiên sinh

thái chỉ mất 5p đi bộ



HỆ THỐNG TIỆN ÍCH NỘI KHU ĐẲNG CẤP

Cụm trường học liên cấp chuẩn quốc tế

Trung tâm hành chính, thương mại và bệnh viện đa khoa quốc tếCông trình giáo dục

Bệnh viện

Công trình hành chính

Trung tâm thương mại

Công trình tôn giáo

Trạm xử lý nước thải



CÔNG VIÊN PHOENIX Công viên Phượng Hoàng



GREEN CORRIDOR Đường dạo xuyên tâm



ĐƯỜNG DẠO VEN SÔNGĐường dạo ven sông



Công viên trung tâm



Trường học chuẩn quốc tế



Clubhouse & Hồ bơi



Tuyệt tác
Kiến trúc hiện đại



Trong phong thủy, thân hình của Phượng Hoàng 

gợi  6 thiên thể mà ngày nay có thể hiểu nôm na là: 

• Đầu là Bầu Trời và mắt là Mặt Trời

• Lưng là Mặt Trăng

• Cánh là Gió

• Chân là Đất

• Đuôi là các hành tinh



CẢM HỨNG THIẾT KẾ

Đầu là Bầu Trời và mắt là Mặt Trời - đây cũng

là điểm đầu tiên đón ánh nắng ban mai. Do

đó, phong cách thiết kế phải đảm bảo yếu tố

mở và rộng, hứng trọn năng lượng (nắng,

gió) mà thiên nhiên ban tặng.



Cảm hứng thiết kế

• Đầu là Bầu Trời và mắt là Mặt Trời - đây cũng là

điểm đầu tiên đón ánh nắng ban mai. D0 đó, phong

cách thiết kế phải đảm yếu tố mở và rộng, hứng

trọn năng lượng (nắng, gió) thiên nhiên ban tặng.



Ý TƯỞNG THIẾT KẾ NHÀ Ở

TROPICAL MODERN ARCHITECTURE

• Định hướng Thiết kế nhiệt đới hiện đại nhằm mục đích thiết kế
công trình kiến trúc có thể thích nghi với khí hậu nhiệt đới
cùng với áp dụng kết hợp các vật liệu kiến trúc hiện đại và
truyền thống.

• Thiết kế nhiệt đới hiện đại là tổng hợp các yếu tố ánh sáng mặt
trời, không khí / nhiệt độ thời tiết và màu sắc rực rỡ để tạo ra
một trải nghiệm và không gian sống tuyệt vời.

• Thiết kế kiến trúc nhiệt đới hiện đại quan tâm đến yếu tố ánh
sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra cảnh quan tươi đẹp
xung quanh bằng việc thiết kế các mảng kính rộng và các vật
liệu hữu cơ như gỗ định hình, đá nhân tạo, pha trộn hài hòa với
cảnh quan thiên nhiên xung quanh nó.

• Việc áp dụng Kiến trúc nhiệt đới hiện đại nhằm tạo ra hiệu ứng
về đảo đô thị nhiệt đới với môi trường sống tiện nghi và thoải
mái trong điều kiện khí hậu nóng ẩm bằng cách sử dụng các
yếu tố thiết kế thụ động như cấu kiện che nắng, tường hoa
gió, khung lấy sáng, tạo mảng-khối, cách nhiệt cho mái, tường,
thậm chí sử dụng cây cối cảnh quan để che chắn ánh nắng mặt
trời.



ĐẢO PHƯỢNG HOÀNG - KSPs

GIÁ TRỊ SINH THÁI NÂNG CẤP
• 100% đảo tự nhiên
• 50% diện tích mặt nước của toàn thành

phố Aqua City
• Hệ công viên & kênh đào xuyên tâm

GIÁ TRỊ PHONG THỦY HỮU HÒA
• Đất sạch nguyên sinh

• Dòng chảy tự nhiên và giá trị của “Thủy” 
với cuộc sống, sức khỏe, giao thương, 

vận khí
• Hình dáng đảo: Phượng Hoàng

GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ BỀN VỮNG
• Vị trí đắc địa – kết nối giao thương thuận tiện
• Đảo đô thị tự nhiên – BĐS giá trị và khan hiếm

• Tiện ích & quy hoạch hạ tầng thông minh
• Tiềm năng tăng trưởng bền vững

GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG 
• Đặc quyền riêng tư tại đảo tách

biệt với quần thể khu đô thị
nhộn nhịp

• Môi trường sống lý tưởng cho
các thế hệ với hệ sinh thái & 
tiện ích đa dạng trên đảo

GIÁ TRỊ CỘNG ĐỒNG TINH HOA
• Cùng chia sẻ giá trị sống với cộng

đồng tinh hoa, văn minh, cấp tiến

GIÁ TRỊ CAM KẾT AN TOÀN
• Uy tín nhà phát triển hàng đầu –

Tập đoàn Novaland

KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI HIỆN ĐẠI 
GIAO HÒA THIÊN NHIÊN

Tổng hợp các yếu tố ánh sáng mặt trời, nhiệt, 
mùi và màu sắc rực rỡ để tạo ra một trải 
nghiệm cảm giác tuyệt vời



Không chỉ sở hữu các lợi thế về thiên nhiên, Aqua
City được phát triển trong giai đoạn Tỉnh Đồng
Nai thúc đẩy gia tăng và hoàn thiện các cơ sở hạ
tầng – rút ngắn mọi khoảng cách từ TP.HCM đến
các khu kinh tế - du lịch lân cận. Một điểm cộng
lớn cho thị trường BĐS tại đây là tiềm năng tăng
trưởng của khu vực. Đồng Nai là một trong 6 tỉnh
thành có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất cả
nước.

Thiên thời

Thời điểm thuận lợi và phù hợp để
giới thiệu sản phẩm Đô Thị Đảo đến
với thị trường bởi đây là giai đoạn
BĐS Đô thị vệ tinh và BĐS sinh thái
đã đạt đến điểm dẫn dắt xu hướng
thị trường.

Thời điểm mọi người quan tâm
nhiều hơn đến sức khỏe và môi
trường sống ngay sau Covid-19 – là
thời điểm vàng để nói về câu
chuyện BĐS sinh thái, BĐS sức khỏe.

THỜI ĐIỂM VÀNG



Địa lợi

Theo ghi chép từ sử sách, Miền Đồng Nai, Biên trấn được
phước quả nằm trong một thế đất tụ khí tàng phong, có khí
hòa gió thuận.

Con sông Đồng Nai đã tạo ra một địa cuộc phong thủy tuyệt
vời cho vùng đất này, không những thu được thiên khí qua
các núi non trong vùng (núi Bửu Phong, núi Châu Thới) mà
còn chuyển giao thủy khí cho hồ Linh Thủy (hồ trong khu vực
Công viên Biên Hùng). Sông Đồng Nai trước khi từ giã vùng
này còn lượn một vòng quanh Cù lao Phố rồi mới đổ về Gia
Định (TP.HCM). Địa cuộc như vậy sẽ là một vùng đất giàu có,
an lành và phát triển lâu dài” - ông Đỗ Đình Truật (nguyên
chuyên viên của Trung tâm nghiên cứu khảo cổ học TP.HCM)
nhận xét.

Thừa hưởng sự hài hòa thiên phú trong thế đất Long –
Phượng sum vầy, đảo Phượng Hoàng ẩn mình tại Aqua City
hợp với Long nằm quay đầu về hướng bắc, ngậm trái châu
Bình Điện mang nhiều ý nghĩa và giá trị phong thủy.

VÙNG ĐẤT LINH THIÊNG



Với sứ mệnh kiến tạo cộng đồng, Aqua
City sẽ là nơi hội tụ của cộng đồng tinh
hoa toàn cầu trong tương lai.

Nhân hòa

Aqua City được định hướng là đô thị
đáng sống trong tương lai, với hệ
sinh thái và các tiện ích hoàn chỉnh
cho cuộc sống tròn vẹn. Phoenix
với sự riêng tư của đảo đô thị và hệ
sinh thái nâng cấp - là nơi an cư
đẳng cấp mới của cộng đồng cư dân
thành đạt.

PHONG CÁCH SỐNG “BỀN VỮNG”

Novaland – Nhà phát triển dự án với
tôn chỉ bảo tồn tự nhiên trong tất cả
các dự án của mình.

Mang lại giá trị cam kết an toàn từ lợi
tức đầu tư đến giá trị sống bền vững,
được bảo chứng bởi hơn 40 dự án nhà
ở và nhiều dự án đại đô thị nghỉ dưỡng
quy mô lớn.





MẶT BẰNG
TỔNG THỂ



• Đa dạng lựa chọn mẫu nhà

• Thiết kế hiện đại

• Không gian đa năng, tiện lợi

6 x 20    (m)
6.5 x 20 (m)

7 x 20    (m)
8 x 20    (m)

DELUXE GREEN HOUSE

8 x 22.5    (m)
12.5 x 20  (m)

10 x 20    (m)

PREMIUM GREEN VILLA

6 x 20    (m)

GRAND LIGHT SHOPHOUSE

Dòng sản phẩm

18 x 20    (m)

GRAND GREEN VILLA



GIÁ DỰ KIẾN
8,5 – 8,7 TỶ ĐỒNG (CHƯA VAT)



GIÁ DỰ KIẾN
8,7 – 8,9 TỶ ĐỒNG (CHƯA VAT)



GIÁ DỰ KIẾN
9,3 – 9,6 TỶ ĐỒNG (CHƯA VAT)



GIÁ DỰ KIẾN
10,3 – 12,5 TỶ ĐỒNG (CHƯA VAT)



GIÁ DỰ KIẾN
11 – 13,5 TỶ ĐỒNG (CHƯA VAT)



GIÁ DỰ KIẾN
13,4 - 14 TỶ ĐỒNG (CHƯA VAT)



GIÁ DỰ KIẾN
18,6 – 19 TỶ ĐỒNG (CHƯA VAT)



GIÁ DỰ KIẾN
33 – 35 TỶ ĐỒNG (CHƯA VAT)



GIÁ DỰ KIẾN
14 – 15 TỶ ĐỒNG (CHƯA VAT)



THÔNG TIN HỖ TRỢ

1 Dự án KHU ĐÔ THỊ AQUA CITY - PHÂN KHU PHOENIX SOUTH (286)

2 Chủ tài khoản: CTY CỔ PHẦN NOVAREAL

3 SỐ TK:  2011104412008

4 Ngân hàng: NH TMCP QUÂN ĐỘI (MB BANK) - CN BẮC SÀI GÒN

5 Nội dung chuyển tiền booking: [ Họ và tên ]  giữ chỗ [ mã căn] dự án Phoenix

6 Nội dung chuyển tiền đặt cọc: [ Họ và tên ]  đặt cọc [ mã căn] dự án Phoenix

THÔNG TIN ADMIN HỖ TRỢ

1 Tên Admin: NGUYỄN VŨ NHẬT LINH

2 OC: 5286

3 Email: linh.nguyenvunhat@novaland.com.vn



THANK YOU


