


Bonjour

C U Ộ C  S Ố N G  T H Ă N G  H O A  - 
K I N H  D O A N H  T H Ị N H  V Ư Ợ N G

KHU PHỨC HỢP
THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở - 
MÔ HÌNH ĐỘC ĐÁO
TIÊN PHONG NGAY 
TRÁI TIM KHU ĐÔ THỊ 
PARKCITY HANOI.

NƠI KHÔNG GIAN XANH 
VÀ THIÊN NHIÊN
KHOÁNG ĐẠT BAO QUANH.

Ngắm Nhìn. 
Cảm Nhận.
Khám Phá. 

Xin Chào

Arkadia Square
định hình phong cách 
sống lý tưởng của
tương lai với vẻ đẹp 
kiến trúc hiện đại pha 
trộn nét cổ điển, kiến tạo 
những trải nghiệm đô thị 
sống động và khác biệt 
chưa từng có.



Hiện Đại.
Cổ Điển. Độc Bản
PHONG CÁCH 
THIẾT KẾ MANG 
ÂM HƯỞNG
KIẾN TRÚC PHÁP.

Arkadia Square gợi lên
hình ảnh những tòa nhà
tráng lệ của Hà Nội thời Pháp, 
từ mái vòm cao đến họa tiết 
cửa sổ, ban công sắt uốn cong 
tạo nên vẻ đẹp duyên dáng,
lộng lẫy đầy lôi cuốn.



Khu Phức Hợp 
Thương Mại 
Và Nhà Ở

ARKADIA SQUARE
TỌA LẠC TẠI VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA, 
TÂM ĐIỂM GIAO THƯƠNG 
QUẬN HÀ ĐÔNG, NGAY 2 
TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH
LÊ TRỌNG TẤN VÀ
NGUYỄN VĂN TRÁC,
DỄ DÀNG KẾT NỐI TỚI 
TRUNG TÂM THÀNH PHỐ.

Sự khác biệt của
Arkadia Square là mô hình 
kiến trúc phục vụ đa
mục đích: Kinh doanh - 
văn phòng - nhà ở được 
thiết kế bao quanh bởi 
cảnh quan công viên ấn 
tượng; mang đến trải 
nghiệm sống, mua sắm,
ẩm thực và giải trí sôi động 
đầy màu sắc. 

K h u  p h ứ c  h ợ p 
t h ư ơ n g  m ạ i
v à  n h à  ở
r ộ n g  4 . 5 h a

6
K hối  n h à l i ê n 
Kết  bở i  cầu đi 
bộ  t r ê n cao

5 
92 că n vớ i  t h iết 
Kế  5  tầ ng
(cửa h à ng,
vă n phòng,
n h à ở)

~1,000 
chỗ đỗ  x e  ô  tô

12
t h a ng m áy &
6 t h a ng h à ng

6
t h a ng cuốn

 1,337
chỗ đỗ  x e  m áy

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cuộc sống, từ kinh doanh, 
làm việc tới mua sắm, giải trí và an cư, Arkadia Square 
chính là tâm điểm mới của ParkCity Hanoi và khu vực. 



C’est La Vie
Trải Nghiệm

Sống Đích Thực
Khu phức hợp được thiết kế 
ấn tượng với hai sảnh đón 
khách rộng lớn như tại các 
trung tâm thương mại cao cấp.
Hệ thống cầu đi bộ trên cao kết 
nối các tòa nhà, với thang cuốn 
và mái kính che tại các tầng 
thương mại, mang đến những 
hoạt động tràn đầy cảm hứng. 

Arkadia Square tiên phong 
kiến tạo trải nghiệm mua sắm 
hoàn toàn mới mẻ, chưa từng 
có tại Việt Nam. Hệ thống 
thang máy cao cấp được lắp 
đặt tại mỗi khối nhà giúp việc 
di chuyển tới tầng để ở hay các 
tầng văn phòng đều thuận tiện, 
dễ dàng. 

ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU 
MUA SẮM, ẨM THỰC, 
LÀM VIỆC VÀ SINH SỐNG Khám Phá

Trải Nghiệm Độc Đáo
Arkadia Square được thiết
kế sống động với các
không gian ngoài trời như 
Quảng trường sự kiện và công 
viên trung tâm, phố đi bộ xen 
lẫn cảnh quan xanh mát, hứa 
hẹn trở thành điểm đến vô 
cùng hấp dẫn.

Quảng trường lớn là không 
gian mở lý tưởng để tổ chức 
các chuỗi sự kiện, lễ hội 
đường phố hay các gian hàng 
ẩm thực hấp dẫn. Những
con đường dạo bộ xanh mát 
dẫn tới công viên trung tâm 
mang tới cảm giác thư thái, 
hài hòa với thiên nhiên.

KHÔNG GIAN
CẢNH QUAN MỞ,
VĂN HÓA ĐƯƠNG ĐẠI SÔI 
ĐỘNG, ĐẦY CẢM HỨNG. 



Sảnh Đón Lớn 
Hòa Cùng 

Thiên Nhiên

Không gian tươi mới và
tràn đầy cảm hứng, thúc đẩy 
các hoạt động giao lưu,
tương tác và kết nối các tầng.

Lấy cảm hứng từ những 
trung tâm thương mại
cao cấp tại Paris như
Galeries Lafayette và
La Samaritaine, hai sảnh đón 
khách sang trọng ấn tượng 
mở ra khoảng không 
thoáng đạt và đón trọn ánh 
sáng tự nhiên.



Cửa Hàng 
Dọc Đại Lộ

Các cửa hàng dọc đại lộ là
lựa chọn lý tưởng để kinh doanh 
sản phẩm thời thượng và
cao cấp, hưởng lợi từ những 
tuyến công viên bao quanh,
tạo cơ hội cho các hoạt động
tiếp thị, trải nghiệm sản phẩm 
đầy sáng tạo và hiệu quả.

Tại Arkadia Square, tất cả
tầng 1 của mỗi căn đều sở hữu 
hai mặt tiền kinh doanh,
tối ưu nhận diện đối với
khách hàng cả từ phố đi bộ 
ngoài trời và phố đi bộ trong 
nhà với mái kính che.

HAI MẶT TIỀN KINH DOANH - 
TỐI ĐA NHẬN DIỆN



Cửa Hàng Dọc 
Công Viên Tuyến

Với chiều cao tầng 1 lên tới 
7m, chủ sở hữu có thể dễ dàng 
chuyển đổi cửa hàng thành một 
quán cà phê phong cách hoặc 
một không gian giải trí
thông tầng sáng tạo. 

Với thiết kế hai mặt tiền, chuỗi 
cửa hàng dọc công viên tuyến 
là lựa chọn lý tưởng để 
kinh doanh dịch vụ nhà hàng, 
ẩm thực. Hệ thống tuyến công 
viên bao quanh giúp dễ dàng gia 
tăng không gian trải nghiệm khi 
thiết đãi thực khách những 
bữa tiệc ngoài trời hấp dẫn.

SỞ HỮU HAI MẶT TIỀN
HƯỚNG RA KHÔNG GIAN 
XANH MÁT



Cửa Hàng
Phong Cách Arcade 

TRẢI NGHIỆM
MUA SẮM PARISIAN

Phong cách thiết kế lấy
cảm hứng từ kiến trúc
châu Âu nổi bật là các đường 
vòng cung duyên dáng tạo 
nên không gian trưng bày
cao cấp và độc đáo. Hệ thống 
cửa hàng tại tầng 2 được 
thiết kế theo phong cách Pháp
thời thượng, níu chân 
du khách ghé thăm.

Trải nghiệm mua sắm cũng 
trở nên dễ dàng và 
thuận tiện hơn bao giờ hết 
nhờ hệ thống cầu đi bộ trên 
cao kết nối xuyên suốt các 
khối nhà. Trong khi đó, mái 
kính che và hệ thống điều hòa 
giúp không khí luôn thông 
thoáng, đảm bảo hoạt động
kinh doanh, mua sắm được 
diễn ra bất kể mưa hay nắng.

Dù bạn là du khách,
chủ sở hữu hay nhà đầu tư, 
các cửa hàng phong cách 
Arcade tại Arkadia Square 
chắc chắn sẽ đem đến một 
trải nghiệm mua sắm 
sống động như đang dạo bước 
trong các khu thương mại 
bậc nhất tại Paris, Pháp. 



Thấu hiểu nhu cầu về
không gian làm việc linh hoạt 
và hiện đại, văn phòng với
thiết kế nhiều cửa sổ lớn và 
ban công mang tới cảm hứng 
làm việc mới mẻ và sáng tạo 
mỗi ngày.

Các văn phòng kết nối với
khu vực hành lang chung
rộng rãi, mở ra nhiều cơ hội gặp 
gỡ, giao lưu và hợp tác kinh 
doanh. Tại Arkadia Square,
các buổi họp, trao đổi công việc 
có thể diễn ra tại nhà hàng,
tiệm cà phê chỉ cách vài bước 
chân, nơi có không gian xanh lý 
tưởng để thư giãn giữa những 
giờ làm việc căng thẳng.

Văn Phòng 
Hiện Đại



Không Gian Sống 
Đẳng Cấp

Thiết kế hai mặt tiền tầng 4 
mang lại tầm nhìn toàn cảnh 
xuống khu phố thương mại 
Arcade nhộn nhịp hoặc khu 
vườn riêng của mỗi gia chủ.

Không gian thông tầng
đẳng cấp có thể chuyển đổi 
linh hoạt thành căn hộ duplex 
sang trọng, nhân đôi
không gian, thuận tiện cho 
việc đi lại từ hành lang chung 
tới các tầng

Arkadia Square định hình 
phong cách sống mới nhờ 
thiết kế ba tầng trên của mỗi 
căn nhà trở thành nơi an cư 
thời thượng.



SƠ ĐỒ MẶT BẰNG DỰ ÁN THÔNG TIN DỰ ÁN

TẦNG 1 KINH DOANH + VĂN PHÒNG
TẦNG 2 KINH DOANH + VĂN PHÒNG
TẦNG 3 NHÀ Ở
TẦNG 3a + 5 NHÀ Ở

Quyền Sở Hữu Sở hữu nhà ở lâu dài
Diện Tích Khu 4.5 Hecta
Tổng Số Căn 92 Căn Nhà
Số Khối 6 Khối nhà
Số Tầng 5 Tầng
Hầm Gửi Xe 1 Hầm Gửi Xe
Chỗ Đỗ Xe
Hầm Gửi Xe
Ô Tô 848
Xe Máy 1,337
Tầng 1
Ô Tô 121

Diện Tích Lô Đất Điển Hình
8.1m x 18.5m (~150m2)

Diện Tích Xây Dựng (Căn Giữa)
~540m2 - 995m2

Diện Tích Xây Dựng (Căn Góc)
~640m2 - 1140m2

MẶT CẮT ĐIỂN HÌNH

CĂN ĐIỂN HÌNH VỚI 
THIẾT KẾ 5 TẦNG

TỔNG QUAN
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Sự quy hoạch tổng thể cùng 
với ý tưởng về một
không gian sống sáng tạo 
được phát triển bởi đội ngũ 
chuyên gia giàu kinh nghiệm, 
đã mang lại cho
ParkCity Hanoi nhiều giải 
thưởng danh giá trong nước 
và quốc tế. 

Trong chiến lược phát triển 
khu đô thị ParkCity Hanoi 
được dẫn dắt bởi năm
giá trị cốt lõi của Tập đoàn: 
Gia đình, Láng Giềng,
Cộng đồng, Sự Kết nối và
Sự Tiện nghi. Những
giá trị này hoà hợp sâu sắc 
với văn hoá và phong tục 
người dân Việt Nam.

Khu phức hợp 
ParkCity Hanoi 
TownCenter
16.9 ha

Cảnh Quan
Và Cây Xanh
13.7 ha

Trường Quốc Tế 
& Trường Công
8.4 ha

Khu Tiện Ích
The ParkCity Club 
Hanoi
1.7 ha

KHU ĐÔ THỊ PARKCITY HANOI 

QUY HOẠCH TỔNG THỂ

PHÒNG BÁN
HÀNG & VĂN

PHÒNG CHÍNH

ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN 1 
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ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN

PH
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ĐƯỜNG QUANG TRUNG

TRẠM CHỜ XE BUÝT NHANH

ĐI ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4

ĐI ĐẠI LỘ THĂNG LONG

ĐI ĐẠI LỘ THĂNG LONG

ĐI TRUNG HÒA NHÂN CHÍNH

ĐI TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

ĐI HÒA BÌNH

 NADYNE GARDENS

EVELYNE GARDENS

CHUNG CƯ

CÔNG TRÌNH
HỖN HỢP

CÔNG TRÌNH
HỖN HỢP

CHUNG CƯ

TRƯỜNG CÔNG LẬP

TRƯỜNG CÔNG LẬP

HỒ

TRƯỜNG CÔNG LẬP

TRƯỜNG CÔNG LẬP

TRƯỜNG QUỐC TẾ
PARKCITY HANOI

CHUNG CƯ

CHUNG CƯ

PARK
KIARA

TUYẾN XE BUÝT NHANH

CÁC CÔNG TRÌNH TƯƠNG LAI

KHU DÂN CƯ

TIỆN ÍCH

CÔNG VIÊN

TRƯỜNG HỌC

TRẠM CHỜ ĐƯỜNG SẮT TRÊN CAO
(TRẠM LA KHÊ)

TUYẾN ĐƯỜNG SẮT TRÊN CAO

CÔNG TRÌNH
CÔNG CỘNG

THE MANSIONS

LE JARDIN N

CHUNG CƯ
CHUNG CƯ

DỰ ÁN
TƯƠNG LAI

CHUNG CƯ

CÔNG TRÌNH
CÔNG CỘNG

PHỐ THỊNH VƯ
Ợ

NG TÂY

PH
Ố 

TH
ỊN

H 
VƯ

ỢNG
 Đ

ÔN
G

PHỐ XUÂN 

THE PARKCITY
CLUB HANOI

THE LINC

Evelyne Gardens
Dự Án Nhà Ở Có Thiết Kế 
Kiến Trúc Đẹp Nhất (Châu Á)
Dự Án Nhà Ở Có Thiết Kế 
Kiến Trúc Đẹp Nhất
Dự Án Nhà Ở Tốt Nhất (Việt Nam)
Dự Án Nhà Ở Tốt Nhất (Hà Nội)

PROPERTYGURU 
AWARDS 2020
The Mansions
Dự Án Nhà Ở Tốt Nhất 
(Hà Nội)

PROPERTYGURU 
AWARDS 2017
The ParkCity Club Hanoi
Dự Án Thương Mại Có Thiết Kế 
Cảnh Quan Đẹp Nhất
Dự Án Thương Mại Có 
Kiến Trúc Đẹp Nhất

KẾ THỪA
TINH THẦN CỦA
DESA PARKCITY 
MALAYSIA, 
PARKCITY HANOI 
ĐƯỢC XÂY DỰNG DỰA 
TRÊN Ý TƯỞNG HÌNH 
THÀNH MỘT XÃ HỘI 
HƯNG THỊNH, 
TÔN VINH CÁC GIÁ TRỊ 
GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG VÀ 
KIẾN TẠO NHỮNG GIÁ 
TRỊ SỐNG ĐÍCH THỰC.



THE LINC

Arkadia Square nằm ngay 
cạnh khu phức hợp giải trí, 
ẩm thực và mua sắm đầu tiên 
của ParkCity Hanoi. Cùng với 
các quán ăn, cửa hàng bán lẻ, 
siêu thị và các cửa hàng tiện 
lợi, The LINC mang tới
không gian họp mặt ấm cúng 
và là nơi lý tưởng để gặp gỡ 
gia đình, bạn bè.

TRƯỜNG QUỐC TẾ
PARKCITY HANOI (ISPH)

ISPH mang tới Việt Nam một 
chương trình giáo dục đẳng cấp 
quốc tế tại khu đô thị dành nhiều 
giải thưởng danh giá 
ParkCity Hanoi. Tầm nhìn của 
ISPH là giúp học sinh khai thác 
tối đa những tiềm năng hiện hữu 
để trở thành những lãnh đạo toàn 
cầu trong tương lai. ISPH cung cấp 
chương trình học liên cấp cho học 
sinh từ 3 đến 18 tuổi, dựa trên giáo 
trình giảng dạy chất lượng quốc tế 
của Vương quốc Anh. 

KHU TIỆN ÍCH 
THE PARKCITY CLUB HANOI

Khu tiện ích phong cách
nghỉ dưỡng, mang tới một 
cuộc sống khỏe mạnh thông qua 
các hoạt động vui chơi, thư giãn 
và rèn luyện thể chất. Với diện 
tích lên tới 17.000m2, khu tiện ích 
bao gồm bể bơi ngoài trời, bể bơi 
bốn mùa trong nhà với 6 phân 
làn dài 50m, sân cầu lông trong 
nhà, đường chạy bộ trên cao, sân 
tennis, khu vực nướng BBQ và 
phòng gym riêng lớn nhất Hà Nội 
rộng 900m2. Khu tiện ích chính 
là thiên đường cho các tín đồ 
đam mê rèn luyện thể thao. 

the linc

Khu tiện ích the parKcity club hanoi

trường quốc tế parKcity hanoi



miri timeS Square @ marina parKcity
miri, SaraWaK, malaySia

Kiến Tạo Không 
Gian Sống

VỀ PARKCITY

Tập đoàn ParkCity là
nhà đầu tư phát triển bất động 
sản uy tín giành nhiều giải 
thưởng danh giá tại Malaysia 
và Việt Nam. Cam kết kiến tạo 
nên những không gian sống 
chất lượng, tập đoàn ParkCity 
đã xây dựng và quản lý nhiều 
dự án nhà ở và thương mại, 
là sự kết hợp hoàn hảo giữa
sự sáng tạo, phong cách sống,
dịch vụ và tính bền vững.

Thành lập năm 1990, ParkCity 
là công ty thành viên trực 
thuộc tập đoàn 
Samling Malaysia, kinh doanh 
đa lĩnh vực trên toàn cầu. 
Công ty đã phát triển nhanh 
lớn mạnh không ngừng với 
sự thành công của dự án tiêu 
biểu Desa ParkCity năm 2002 
- với giải thưởng dự án có Quy 
hoạch tổng thể xuất sắc nhất 
năm 2019 bởi sự tiên phong 
trong kiến tạo nên một tiêu 
chuẩn sống mới.

Trong suốt 20 năm qua,
chúng tôi luôn nỗ lực để
kiến tạo nên những cộng đồng 
cư dân đề cao trải nghiệm 
sống riêng tư, sang trọng,
đẳng cấp. 

plaza arKadia @ deSa parKcity
Kuala lumpur, malaySia
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Phương Tiện Công Cộng

Xe Bus Nhanh (BRT)

Ðường sắt trên cao Cát Linh – Hà Ðông
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TỐ HỮU

Trường Đại học
Kiến trúc Hà Nội

Hồ
Hoàn
Kiếm

Trường ĐH
Khoa Học - Tự Nhiên

Siêu thị
Big C
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AEON Mall Hà Đông

Trường Quốc tế
Nhật Bản

Trung tâm Hội nghị
Quốc gia

Hồ Mễ Trì

Bệnh viện
Đa khoa Hà Đông

H Ồ  T Â Y

S Ô N G  H Ồ N G

Toạ lạc tại vị trí đắc địa của 
quận Hà Đông, cách
trung tâm Hà Nội chỉ 10km, 
là một trong những quận
có tốc độ tăng trưởng vượt 
bậc cùng hệ thống cơ sở
hạ tầng phát triển đồng bộ.
Từ ParkCity Hanoi có thể dễ 
dàng kết nối tới trung tâm 
bằng phương tiện cá nhân 
hay công cộng. 

DỄ DÀNG KẾT NỐI GIỮA MỘT 
KHU VỰC ĐẦY SÔI ĐỘNG 

Tuyến Xe Bus
Các Địa 
Điểm Chính Hà Nội Metro

Cát Linh – Hà Đông

Nội Bài – Ngọc Hồi
Sắp triển khai

Mê Linh – Ngọc Hồi
Sắp triển khai

 Phút

Sân bay Nội Bài

 Phút

Trung tâm Hà Nội

 Phút

Mỹ Đình

Bến xe Yên Nghĩa – Kim Mã 

Vinbus E06
Bến xe Giáp Bát – Vinhomes 
Smart City

Tuyến đường chính khác
đi qua Hà Đông:
Lê Trọng Tấn – Tố Hữu, 
Đường 70, hầm chui Khuất 
Duy Tiến – Lê Văn Lương

+84 93 679 3338
arkadiasquare.com.vn

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Quốc tế Việt Nam

Phòng bán hàng, ParkCity Hanoi
Đường Lê Trọng Tấn, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai – Chủ Nhật, 08h30 - 18h00

sales@parkcityhanoi.biz

Tất cả các nội dung trong ấn phẩm này được cung cấp mà không có bất kỳ sự đảm bảo dưới bất kỳ cách diễn đạt hay ngụ ý nào. Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Quốc tế Việt Nam cùng các cán 
bộ, giám đốc, nhân viên và các chi nhánh của công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, chi phí, thiệt hại nào do việc sử dụng ấn phẩm này. Trong trường hợp có xung đột, hay tranh 
chấp, chỉ duy nhất nội dung của Hợp đồng Mua Bán sẽ được áp dụng. Các hình ảnh trong ấn phẩm chỉ mang tính chất minh hoạ và không có nội dung nào được trình bày trong đó sẽ ràng buộc 
chủ đầu tư hay được hiểu hoặc ngầm hiểu là một phần của Hợp Đồng Mua Bán trừ trường hợp được chỉ ra rõ ràng như một phần của thông số căn nhà trong Thoả thuận Mua Bán chính thức. 

Chủ đầu tư:

TUYẾN




