Đối tác thiết kế kiến trúc

KHU ĐÔ THỊ BIỂU TƯỢNG
“DOWNTOWN” MỚI CỦA
TP. HỒ CHÍ MINH
Được kiến tạo bởi Masterise Homes – nhà phát triển bất động sản
quốc tế tiên phong mang các chuẩn mực bất động sản toàn cầu
đến Việt Nam. Khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế đầu tiên tại
Việt Nam hợp tác cùng Công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ
Anh Quốc Foster + Partners, THE GLOBAL CITY hứa hẹn sẽ trở thành
dự án Khu đô thị biểu tượng của toàn khu vực Đông Nam Á –
“downtown”mới của TP. Hồ Chí Minh.
Thiết kế của dự án hướng đến việc cân bằng giữa đa dạng sinh học
trong cảnh quan và sức khỏe của cư dân trong không gian đô thị
hiện đại, kết hợp hài hòa các tòa nhà với không gian công cộng
linh hoạt và các tiện ích cộng đồng để tạo nên một khu đô thị
toàn diện và bền vững.

Phối cảnh

Với quy mô 117,4 ha, dự án sẽ trở thành một khu
đô thị phức hợp đa dạng và hiện đại, với đầy đủ
các tiện ích toàn diện bên cạnh diện tích nhà ở;
bao gồm các căn hộ cao và thấp tầng, biệt thự,
trường học, y tế và hành chính, trung tâm thương
mại đẳng cấp diện tích 125,000 m2 và nhiều tiện
nghi khác để tạo nên một trung tâm thành phố
trong tương lai.

KHU ĐÔ THỊ ĐẦU TIÊN
TẠI VIỆT NAM
ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI
FOSTER + PARTNERS
Masterise Homes tự hào hợp tác với công ty kiến trúc
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hàng đầu thế giới đến từ Anh Quốc Foster + Partners
để tạo nên một Khu đô thị mang tính biểu tượng ngay tại
Việt Nam. Được thành lập từ năm 1967 với nhiều
kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, Foster + Partners đã trở
thành một trong những tên tuổi nổi tiếng và danh giá nhất,
kiến tạo nhiều công trình biểu tượng của kiến trúc thế giới
như trụ sở Apple tại Mỹ, Apple Marina Bay Sands tại
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Singapore, trụ sở của Bloomberg tại Anh.
Foster + Partners có trụ sở tại London và các văn phòng
thiết kế trên toàn thế giới với đa dạng sắc tộc và văn hóa.
Foster + Partners được xem là "Người khổng lồ" của
những tuyệt tác kiến trúc thế giới.
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Tọa lạc tại vị trí trung tâm
sôi động nhất của
THE GLOBAL CITY, kết nối
trực tiếp đến các Trung
tâm Thương mại và bao
quanh bởi mảng xanh
của công viên, SOHO là
Khu nhà phố được phát
triển theo chuẩn mực
toàn cầu, mang lại giá trị
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văn hóa và thương mại
vượt bậc.

SOHO - KHU NHÀ PHỐ SÔI ĐỘNG
VỚI GIÁ TRỊ THƯƠNG MẠI VƯỢT BẬC

THIẾT KẾ KIẾN
TRÚC BỀN VỮNG
VÀ LINH HOẠT
Phối cảnh

Với thiết kế kiến trúc đồng bộ, bền vững và linh hoạt từ Foster + Partners, khu nhà phố là sự
kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và âm hưởng đô thị đặc trưng của Việt Nam, mang
đến trải nghiệm sống sôi động chuẩn quốc tế. Đồng thời, đây sẽ là khu vực kết nối tất cả tiện
ích mua sắm, ăn uống, giải trí của dự án, tạo nên cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng.

Mỗi căn nhà phố đều được thiết kế riêng cho cuộc
sống đô thị thời đại mới.

SANG TRỌNG
TRONG TỪNG
CHI TIẾT
Các khung cửa kính lớn và ban công
thoáng đãng được thiết kế hài hòa với
không gian xanh mướt bên ngoài. Một
không gian sống tinh tế đầy cảm hứng với
bố cục mở tràn ngập ánh sáng tự nhiên.
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Project Address:
An Phu Ward, Thu Duc City,HCMC
0828 159 159
DISCLAIMER: Whilst every care has been taken to ensure accuracy in the preparation of the information contained herein,
no warranties whatsoever are given or legal representation provided in respect thereon. The developer reserves the right to
modify information of the development or any part thereof as maybe approved or required by the relevant authorities.

