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VŨ TRỌNG PHỤNG
Q.THANH XUÂN

Hotline: 0971 966 889

RIVERA PARK HÀ NỘI
nằm trong chuỗi dự án bất động sản mang
thương hiệu "Rivera Park" của công ty cổ phần
đầu tư và phát triển đô thị Long Giang. Tọa lạc
tại vị trí trung tâm hành chính quận thanh xuân,
Rivera Park Hà Nội như chắp cánh thêm cho
những cảm xúc thăng hoa của cuộc sống, đưa
cư dân trải nghiệm một cuộc sống hoàn hảo,
đầy đủ tiện nghi hiện đại trong không gian xanh
ngay thềm nhà.

THƯ NGỎ TỪ CHỦ TỊCH HĐQT
Kính thưa Quý khách hàng!
Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các quý khách hàng đã dành thời gian
quan tâm đến Rivera Park Hà Nội.
Tọa lạc ngay tại trung tâm quận Thanh Xuân, Rivera Park Hà Nội là dự án thứ hai trong chuỗi
các dự án bất động sản mang thương hiệu Rivera Park của Long Giang Land. Với Rivera
Park Hà Nội, chúng tôi mong muốn đem đến cho Quý khách hàng một dự án với các căn hộ
đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn của một căn hộ cao cấp như: Vị trí đắc địa; Thiết kế hợp
lý; Thiết bị và vật liệu cao cấp; Tiện ích đầy đủ; Dịch vụ hoàn hảo.

“

Với bề dày 15 năm hoạt động cùng tâm huyết đầu tư cho dự án và những kinh nghiệm đã
được đúc kết thông qua việc triển khai xây dựng, đưa vào sử dụng thành công 2 dự án căn
hộ tại Hà Nội (Dự án Xuân Thủy Tower, 173 Xuân Thủy và dự án Meco Complex, 102 Trường
Chinh), tôi tin tưởng rằng Rivera Park Hà Nội sau khi hoàn thành sẽ là một trong những dự
án căn hộ tiêu biểu ở Thành phố Hà Nội, không phụ lại lòng tin mà Quý khách hàng dành cho
Rivera Park Hà Nội
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

LÊ HÀ GIANG

RIVERA PARK HÀ NỘI
NƠI CHỐN BÌNH YÊN
Tọa lạc tại vị trí trung tâm hành chính Quận Thanh Xuân, sở
hữu một vị trí đắc địa cùng những ưu điểm vượt trội trong
một không gian đầy ắp nắng, gió và những khoảng cây
xanh, Rivera Park Hà Nội như chắp cánh thêm cho những
cảm xúc thăng hoa của cuộc sống, đưa chủ nhân trải
nghiệm một cuộc sống hoàn hảo, đầy đủ tiện nghi hiện đại,
được tận hưởng không gian xanh ngay thềm nhà.
Với ý tưởng chủ đạo là thiết kế căn hộ theo xu hướng không
gian mở cùng lối bài trí khoa học, hợp lý nhằmt ối đa hoá
hiệu quả sử dụng diện tích. Các căn hộ được thiết kế với
diện tích vừa đủ nhưng không hề gò bó mà rất thông
thoáng và có khả năng đón nhận ánh sáng tự nhiên tốt, góp
phần giảm thiểu quá trình sử dụng ánh sáng nhân tạo và
điều hòa.
Mong muốn tạo nên giá trị tốt cho căn hộ, cùng với phương
châm chất lượng sống là ưu tiên hàng đầu, Rivera Park đem
lại những tiện ích cần có cho cuộc sống hàng ngày và cung
cấp các dịch vụ hoàn hảo nhằm chia sẻ những nhu cầu của
cư dân. Chúng tôi hy vọng những cư dân tương lai khi đến
với Rivera Park Hà Nội có thể tìm thấy Nơi chốn bình yên
nhất dành cho mình và gia đình.

TỔNG QUAN DỰ ÁN
RIVERA PARK HÀ NỘI
Rivera Park Hà Nội là dự án căn hộ cao cấp mới nhất tại
trung tâm quận Thanh Xuân. Sự tinh tế, sang trọng hòa
quyện với không gian xanh thân thiện với môi trường làm
nên một Rivera Park độc đáo.

10.627,8 m2

666 căn

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

TỔNG SỐ CĂN HỘ

25 %
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
TẦNG 1

7.969 m2
TỔNG DIỆN TÍCH CÂY
XANH VÀ SÂN ĐƯỜNG

1.328 tỷ

76 - 114 m2

22 TẦNG

77.435 m2

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

DIỆN TÍCH CĂN HỘ
LINH HOẠT

TẦNG CAO
CÔNG TRÌNH

DIỆN TÍCH SÀN
XÂY DỰNG
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Trường Đại
học Hà Nội
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Chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 6km tính từ Hồ Hoàn
Kiếm, cư dân có thể trải nghiệm mọi tiện ích - dịch vụ từ y
tế, giáo dục đến mua sắm, giải trí, thể thao một cách thuận
tiện và nhanh chóng. Rivera Park Hà Nội nằm trong lòng hệ
thống hạ tầng xã hội đầy đủ và chất lượng cao, mang lại
cuộc sống tiện nghi nhất cho cư dân.
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VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA
TRONG LÒNG TRUNG TÂM
QUẬN THANH XUÂN

Siêu thị BigC
Hồ Hoàn Kiếm

Bệnh viện Xây dựng
Trung tâm Y tế quận
Thanh Xuân

Siêu thị Fivimart
Vũ Trọng Phụng

Chùa Bồ Đề
Chùa Quan Nhân

TIỆN ÍCH NỘI KHU
Bể bơi ngoài trời

Công viên nội khu

Bể bơi trong nhà

Khu vui chơi trẻ em

Phòng Gym

Nhà trẻ

Phòng sinh hoạt cộng đồng

Nhà CLB (Club House)

Và nhiều tiện ích khác...

BỂ BƠI NGOÀI TRỜI
Hồ bơi ngoài trời là không gian thư giãn tuyệt vời để cư dân
tận hưởng làngió mát và không khí trong lành trong khuôn
viên dự án, giúp tái tạo nănglượng sau ngày dài làm việc
mệt nhọc cũng như tận hưởng những giờphút sảng khoái
bên gia đình.

BỂ BƠI TRONG NHÀ
Bể bơi trong nhà tại Rivera Park được thiết kế theo chuẩn
quốc tế, được làm ấm bởi hệ thống lưu dẫn, tuần hoàn và
gia nhiệt. Bể bơi bốn mùa sẽ giúp bạn lưu giữ những giây
phút thư giãn vui vẻ bên bạn bè và người thân.

PHÒNG TẬP GYM HIỆN ĐẠI
Với tầm nhìn bao quát toàn cảnh, diện tích rộng lớn, được
trang bị nhiều thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu tập
nhiều bộ môn đa dạng của cư dân, phòng Gym hứa hẹn là
địa chỉ yêu thích của những cư dân yêu thích thể thao.

CÔNG VIÊN NỘI KHU
Hệ thống khuôn viên cây xanh phủ từ tầng trệt, tầng tiện ích
cho tới tầng mái là một trong những điểm nhấn của Rivera
Park. Nhằm tạo ra một không gian sống trong lành, cư dân
sẽ có những phút giây thư giãn trong không gian cây xanh
có diện tích lên tới 7969 m2.

NGUYỄN HUY TƯỞNG

MẶT BẰNG
TIỆN ÍCH TẦNG 1
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VŨ TRỌNG PHỤNG

7
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1

Bể bơi

2

Bể vây

3

Pool bar

4

Khu vui chơi ngoài trời có mái che

5

Công viên nội khu

6

Trung tâm thương mại

7

Nhà trẻ

8

Cafe

9

Mini mart

10 Đường dạo bộ lát đá

MẶT BẰNG
TIỆN ÍCH TẦNG 1

NGUYỄN HUY TƯỞNG

VŨ TRỌNG PHỤNG

15

14

1

Bể bơi

2

Bể vây

3

Pool bar

4

Khu vui chơi ngoài trời có mái che

5

Công viên nội khu

6

Trung tâm thương mại

7

Nhà trẻ

8

Cafe

9

Mini mart

10 Đường dạo bộ lát đá

13

12
11

DỊCH VỤ HOÀN HẢO
Dịch vụ Cung cấp nhu yếu phẩm
Dịch vụ Vận chuyển hành khách
Dịch vụ Quản lý căn hộ cho thuê
Dịch vụ Sửa chữa căn hộ
Dịch vụ Giúp việc gia đình
Dịch vụ Trông giữ trẻ
Và nhiều tiện ích khác...

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN
HÀNH KHÁCH CAO CẤP
Dịch vụ vận chuyển hành khách được thiết kế dành riêng
cho cư dân dự án. Hiểu được nhu cầu đi lại trong những
ngày tiết trời trở xấu hoặc những khi bận việc đột xuất,
Rivera Park cung cấp hệ thống xe chuyên chở cư dân
nhanh chóng, linh động, tiện lợi, và an toàn.

DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ TRẺ
Cuộc sống bận rộn khiến các bậc phụ huynh khó có thể
dành nhiều thời gian cho con trẻ. Hiểu được tâm tư này,
Dịch vụ Trông giữ trẻ của chúng tôi đón trẻ tại điểm trả học
sinh của các tuyến xe gần Rivera Park và đưa trẻ về nhà.
Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ chăm sóc trẻ em chuyên
nghiệp nhằm hỗ trợ các bậc cha mẹ trong những lúc bận
rộn đột xuất.

DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ TRẺ
Cuộc sống bận rộn khiến các bậc phụ huynh khó có thể
dành nhiều thời gian cho con trẻ. Hiểu được tâm tư này,
Dịch vụ Trông giữ trẻ của chúng tôi đón trẻ tại điểm trả học
sinh của các tuyến xe gần Rivera Park và đưa trẻ về nhà.
Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ chăm sóc trẻ em chuyên
nghiệp nhằm hỗ trợ các bậc cha mẹ trong những lúc bận
rộn đột xuất.

NỘI THẤT SANG TRỌNG
Với tiêu chí lấy con người làm trung tâm, Rivera Park Hà
Nội không chỉ chú trọng tới yếu tố thẩm mĩ bên ngoài, mà
chúng tôi còn đề cao sự hoàn mỹ của những yếu tố kỹ
thuật cơ bản nhất. Hiểu được điều này, chủ đầu tư dự án
đã sử dụng những giải pháp thi công hàng đầu.
Chúng tôi dành nhiều thời gian suy ngẫm, tỉ mẩn lựa chọn
từng chi tiết nhỏ nhất của nội thất, hợp tác với các nhà
cung cấp thiết bị, vật tư vật Liệu hoàn thiện hàng đầu
trong và ngoài nước để mang lại giá trị cao nhất cho ngôi
nhà của những cư dân tương lai, từ đó tạo ra các căn hộ
có phong cách thiết kế hiện đại, tiện nghi và bền vững cho
người sử dụng.

THIẾT BỊ VÀ
VẬT LIỆU CAO CẤP
Với mong muốn tạo nên giá trị tốt nhất cho căn hộ và chất
lượng cuộcsống tốt nhất cho cư dân, chúng tôi lựa chọn
những thiết bị và vậtliệu thuộc loại tốt nhất thị trường, tạo
nên những căn hộ hiện đại, bềnvà đẹp cùng thời gian.

Cửa ra vào thép chống cháy
Đảm bảo an ninh, an toàn cho căn hộ

Kính hộp 3 lớp phủ low-E
Ngăn chặn tia UV và cách âm, cách nhiệt

Thiết bị vệ sinh cao cấp
Mang lại sự tiện dụng và không gian tinh giản

Điều hòa âm trần ống nối gió
Đảm bảo tính thẩm mĩ cho căn hộ

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

NGUYỄN HUY TƯỞNG
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Lối vào chính

2

Lối vào tầng hầm

3

Lối vào sảnh văn phòng

4

Lối vào sảnh chung cư tòa A

5

Lối vào sảnh chung cư tòa B

6

Công viên tập trung

7

Bể bơi

8

Bể vây

9

Pool bar

10 Lối vào Trung tâm thương mại
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NGUYỄN HUY TƯỞNG

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
Trục giao thông đứng tháp A bao gồm 5 thang máy, tháp B
bao gồm 6 tháng máy tốc độcao, hạn chế tối đa thời gian
chờ đợi của cư dân. Mỗi tháp có 2 thang bộ được trang bị
hệthống cửa chống cháy và quạt tăng áp buồng thang đảm
bảo an toàn khi có sự cố xảy ra.

TÒA B

VŨ TRỌNG PHỤNG

TÒA A

Ngoài ra, hệ thống camera an ninh, báo cháy, chữa cháy tự
động luôn túc trực 24/24 đảm bảo anninh, an toàn cho cư
dân trong căn hộ. Dự án có 5 loại căn hộ khác nhau, không
gian bên trongđược thiết kế theo phong cách hiện đại. Tất cả
các phòng chức năng trong căn hộ được tiếp xúcvới các mặt
thoáng, đảm bảo thông gió và chiếu sáng tự nhiên

THÔNG TIN CHI TIẾT
CĂN HỘ A
Vị trí căn hộ

03
PHÒNG NGỦ
SỐ LƯỢNG TỔNG
21 CĂN
VỊ TRÍ: TÒA B

CHI TIẾT DIỆN TÍCH CĂN HỘ
THEO TIM TƯỜNG
Phòng khách - Phòng ăn
33,38 m2

110,4 m 2
Diện tích tim tường

101,77 m 2
Diện tích thông thủy

Phòng ngủ 1
22,22 m2

Phòng ngủ 2
15,19 m 2

Khu phụ 1
5,68 m 2

Phòng ngủ 3
11,74 m2

Phòng bếp
7,94 m2

Sân phơi / Lô gia
8,30 m2

Khu phụ 2
6,01 m2

THÔNG TIN CHI TIẾT
CĂN HỘ B
Vị trí căn hộ

03
PHÒNG NGỦ
SỐ LƯỢNG TỔNG
18 CĂN
VỊ TRÍ: TÒA A

CHI TIẾT DIỆN TÍCH CĂN HỘ
THEO TIM TƯỜNG
Phòng khách - Phòng ăn
29,60 m2

102,22 m 2
Diện tích tim tường

94 m 2
Diện tích thông thủy

Phòng ngủ 1
13,78 m2

Phòng ngủ 2
11,05 m 2

Khu phụ 1
4,20 m 2

Phòng ngủ 3
12,14 m2

Phòng bếp
9,88 m2

Sân phơi / Lô gia
15,75 m 2

Khu phụ 2
5,80 m2

THÔNG TIN CHI TIẾT
CĂN HỘ C
Vị trí căn hộ

03
PHÒNG NGỦ
SỐ LƯỢNG TỔNG
96 CĂN
VỊ TRÍ: TÒA A VÀ B

CHI TIẾT DIỆN TÍCH CĂN HỘ
THEO TIM TƯỜNG

101,02~114,41 m 2
Diện tích tim tường

93,07~104,75 m 2

Phòng khách - Phòng ăn
33,74~36,51 m 2

Diện tích thông thủy

Phòng ngủ 2
Phòng ngủ 1
15,28~19,27 m 2 12,95~16,13 m 2

Khu phụ 1
4,67~5,67 m 2

Phòng ngủ 3
Phòng bếp
10,29~11,99 m 2 8,92~10,33 m 2

Sân phơi / Lô gia
7,91~12,27 m 2

Khu phụ 2
4,67~4,84 m 2

THÔNG TIN CHI TIẾT
CĂN HỘ D
Vị trí căn hộ

02
PHÒNG NGỦ
SỐ LƯỢNG TỔNG
432 CĂN
VỊ TRÍ: TÒA A VÀ B

CHI TIẾT DIỆN TÍCH CĂN HỘ
THEO TIM TƯỜNG

76,02~89,14 m 2

Phòng khách - Phòng ăn
26,88~31,64 m 2

69,86~80,44 m 2

Phòng ngủ 2
Phòng ngủ 1
13,75~15,40 m 2 10,61~14,00 m 2

Khu phụ 1
3,79~3,80 m 2

Phòng bếp
6,37~6,96 m 2

Sân phơi / Lô gia
9,82~11,84 m 2

Diện tích tim tường
Diện tích thông thủy
Khu phụ 2
4,79~5,49 m 2

THÔNG TIN CHI TIẾT
CĂN HỘ E
Vị trí căn hộ

02
PHÒNG NGỦ
SỐ LƯỢNG TỔNG
99 CĂN
VỊ TRÍ: TÒA A VÀ B

CHI TIẾT DIỆN TÍCH CĂN HỘ
THEO TIM TƯỜNG

76,02~79,82 m 2

Phòng khách - Phòng ăn
28,37~28,41 m 2

68,06~72,33 m 2

Phòng ngủ 2
Phòng ngủ 1
13,72~14,12 m 2 10,32~12,76 m 2

Khu phụ 1
4,74~5,17 m 2

Phòng bếp
5,42~7,11 m 2

Sân phơi / Lô gia
7,95~8,81 m 2

Diện tích tim tường
Diện tích thông thủy
Khu phụ 2
4,18~4,72 m 2

CHỦ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN

DỰ ÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

RIVERA PARK HANOI

RIVERA PARK SAI GON

Trụ sở chính

Địa chỉ

Địa chỉ

Tầng 25, tháp A, 173 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

7/28 Đường Thành Thái, P.14, Quận 10, TP.HCM

Tel. +84-4 3795 0595 - Fax. +84-4 3795 0099
Email. lgl-hn@longgiangland.com.vn

Hotline. +84 971 966 889 - Email. sales@riverapark.com
www.riverapark-hanoi.com.vn

Hotline. +84 979 966 889 - Email. sales@riverapark.com
www.riverapark-saigon.com.vn

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

NGÂN HÀNG TÀI TRỢ

NGÂN HÀNG TÀI TRỢ

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

35/11 Trần Đình Xu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Tel. +84-8 5404 2080 - Fax. +84-8 5404 2079
Email. lgl-hcm@longgiangland.com.vn
www.longgiangland.com.vn

