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Quý độc giả thân mến,
Quý vị đang cầm trên tay ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Ecolife với một cột mốc thực sự đáng nhớ - Kỷ niệm 
15 năm thành lập thành phố xanh xinh đẹp của chúng ta. Một hành trình đủ dài để nếm trải nhiều chông 
gai, lắm thăng trầm nhưng cũng đầy tự hào khi Ecopark được tôn vinh như một nơi đáng sống nhất Việt 

Nam, trở thành mảnh đất “hóa tâm hồn” của cộng đồng cư dân tinh hoa, nhân văn và đẳng cấp.
Ra đời năm 2003 với khát khao kiến tạo và phát triển một khu đô thị xanh đầu tiên tại Việt Nam, Tập đoàn 
Ecopark đã trải qua muôn vàn khó khăn cam go, thách thức ý chí và tâm huyết những con người dẫn đầu; 
thử thách cả tinh thần đoàn kết, niềm tin, đồng lòng đồng tâm của cả một tập thể. Sau 15 năm phát triển 
bài bản và bền vững, bức tranh hoàn hảo của khu đô thị phức hợp tiên phong và tiêu biểu cho cuộc sống 
xanh đã thành hình. Với một nền móng vững chắc, 15 năm cũng là thời điểm chín muồi để Ecopark vươn 
mình bứt phá trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, trở thành thành phố Xanh thông minh, Xanh hiện đại, Xanh 
đẳng cấp. Cùng với Ecopark, tập đoàn cũng đang tiến những bước mạnh mẽ ra biển lớn, hướng tới mục tiêu 

trở thành tập đoàn đầu tư và phát triển Bất động sản Xanh danh tiếng trong nước và khu vực. 
Cũng trong ấn phẩm này, Ban Biên tập hân hạnh đưa quý độc giả tới một không gian đặc biệt mang tên 
Ecopark Grand – The Island, phân khu mới ra mắt hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm sống hoàn hảo 
nhất cho các cư dân thượng lưu. Hơn cả một chốn an cư độc bản giao hòa cùng non nước mây trời, mỗi dinh 
thự trên từng nhánh đảo san hô thực sự là một kiệt tác nghệ thuật được thiết kế bởi những tập đoàn kiến 
trúc danh tiếng hàng đầu thế giới – nơi tính cá thể được tôn vinh và các tiêu chuẩn sống được đề cao nhất. 
Một mùa Hè đã qua, nắng cũng đang nhạt dần chờ đông tới. Chúc quý độc giả tận hưởng trọn vẹn những 
ngày Thu dịu ngọt, mát mẻ với gió heo may se sắt trên từng góc phố, từng con đường nơi miền xanh Eco-

park thanh bình! 
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Chị Minh Tâm
- Sáng lập hoạt động “Garage 
sale - Cũ người mới ta Ecopark”
Mình luôn cảm thấy may mắn khi được 
sống tại Ecopark, nơi cộng đồng cư 
dân luôn quan tâm và chia sẻ cùng 
nhau. Khi mình khởi xướng hoạt động 

“Garage sale - Dọn tủ đón Hè” diễn ra tại chợ cuối tuần 
EcoSunday- để các bạn nhỏ cùng nhau bán hoặc trao tặng 
các món đồ chơi, quần áo không dùng nữa cho những bạn 
cần hơn, đã có rất nhiều gia đình hưởng ứng. Dọn tủ đón 
Hè đã trở thành một hoạt động vô cùng ý nghĩa dịp Hè để 
cư dân Eco nhí thực hành được nhiều kĩ năng như tổ chức, 
sắp xếp đồ cá nhân, trân quý đồ dùng của mình cũng như 
mang niềm vui, niềm hi vọng tới các hoàn cảnh kém may 
mắn khi 10% lợi nhuận từ hoạt động sẽ được trao tặng cho 
quỹ Khát Vọng. Chứng kiến hình ảnh các bạn nhỏ Eco cẩn 
thận giữ gìn chính những bộ quần áo mình đang mặc để: 
“lúc nào chật vẫn bán được trong garage sale” khiến mùa 
hè của mình tại miền xanh này đáng nhớ vô cùng. 

Anh Quang Hanh
- Ban tổ chức giải bóng đá 
Eco Summer Cup
Với cánh đàn ông có lẽ mùa Hè là mùa 
rực lửa với những trận cầu đỉnh cao. 
Mùa hè này trong khi nhà nhà đều 
ngóng chờ World Cup, thì với cư dân 

Ecopark, cũng có một giải đấu sôi nổi không kém là Eco 
Summer Cup 2018. Những bác sĩ, giáo viên, kĩ sư, thương 
gia tại công sở nghiêm túc thế nào thì khi trở về Rừng Cọ, 
tất cả đều hào hứng luyện tập thi đấu để mang tới giải đấu 
những tiết mục cổ vũ cuồng nhiệt nhất. Có lẽ chỉ có ở Eco, 
tôi mới được sống trong không khí nhiệt huyết và đoàn kết 
đến vậy.

Chị Nguyễn Thu Hiền 
 Cư dân West Bay
Là một cư dân mới chuyển về Eco chưa 
lâu, nhưng mình và gia đình đã có 
những trải nghiệm vô cùng hạnh phúc 
tại ngôi nhà mới. Con trai mình đã rất 
nhanh chóng bắt nhịp được cùng “tiểu 

đội trẻ em hàng xóm” chỉ sau 2 ngày chạy chơi dưới bãi 
cỏ rộng lớn ngoài kia. Mùa Hè này con đã được tìm hiểu 
về cách những chú ve lột xác, về cách phân biệt các loại 
chuồn chuồn ớt, chuồn chuồn ngô… những điều có lẽ nếu 
ở nhà mình ngày xưa con mình không bao giờ có thể trải 
nghiệm được. 

KHÁM PHÁ THIÊN NHIÊN KÌ 
DIỆU, PHÁT TRIỂN NHỮNG KĨ 

NĂNG MỚI CỦA BẢN THÂN, 
HAY CÙNG NHAU THAM 

GIA CÁC HOẠT ĐỘNG THIỆN 
NGUYỆN VÔ CÙNG Ý NGHĨA 

SẼ LÀ NHỮNG KỈ NIỆM HÈ VÔ 
CÙNG ĐÁNG NHỚ CỦA CƯ DÂN 

THÀNH PHỐ XANH ECOPARK.

Bé Cốm - Hà An
- 10 tuổi - Cư dân Rừng Cọ:
“Trường quốc tế ông Ngoại” là tên gọi 
hết mực yêu thương mà ba mẹ của 
Cốm dành để nói về kì nghỉ hè của em. 
Nơi ấy, ông ngoại chính là hiệu trưởng, 
là giáo viên chủ nhiệm, là giáo viên mỹ 

thuật, giáo viên thể dục, là hết thảy mọi thứ em cần cho 
mùa hè. 
“Mùa Hè con được ông Ngoại dạy chụp ảnh. Ông hứa hết 
mùa hè con sẽ sớm chụp được giỏi như ông. Ở Ecopark có 
rất nhiều phong cảnh đẹp để con thực hành. Chỉ riêng công 
viên mùa Xuân, con đã có thể chụp cả ngày mà không hết 
cảnh. Các tác phẩm của con với chủ đề Công viên mùa 
Xuân” đã có đàn chim bồ câu, hoa sen, ảnh cận cảnh rất 
nhiều các loài hoa khác mà con không nhớ hết được tên. 
Mỗi sáng ông còn cùng con dậy sớm để sang khu Park 
River săn bình minh, chiều về hai ông cháu lại cùng nhau 
đón hoàng hôn bên vịnh Aqua Bay. Mỗi lần up ảnh lên 
Facebook là các bạn con đều ghen tị vô cùng với kì nghỉ hè 
tuyệt vời của con. 

Chú Nguyễn Khắc Hường
- Cư dân Rừng Cọ
Là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nên 
với mình Ecopark mang tới cho mình 
rất nhiều cảm hứng sáng tác. Mùa hè ở 
Eco, với những đầm sen tươi thắm đẹp 
ở mọi góc nhìn là điều mình thích nhất.

 
Chị Vũ Thị Dung
- cư dân Rừng Cọ - Sáng lập quỹ 
Khát Vọng cho trẻ mồ côi
Riêng đối với tôi, mùa hè gắn với 
Ecopark có những cảm xúc đặc biệt khi 
được tham gia các sự kiện, các hoạt 
động tưng bừng khắp nơi dưới những 

tán cây xanh, trên những con đường hoa, công viên đầy 
bóng nắng như hoạt động gây quỹ tặng sách hè 2016, hè 
2017, hạt giống yêu thương của trung tâm tiếng Anh MEC 
của thầy Andy, Run for Hope 2018 của Liên đoàn khai minh 
Learning for Life....
Tất cả những hoạt động ý nghĩa đó đã trở thành dấu ấn 
mùa hè rất riêng ở Ecopark. 

CHÚNG TÔI 
ĐÃ CÓ MỘT 
MÙA HÈ 
TUYỆT VỜI

C H I A S Ẻ N H A N H
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Chỉ đạo nội dung
Nguyễn Dũng Minh

Phụ trách nội dung
Nguyễn Thùy Dương 
Phạm Hoàng Mai
Phạm Thu Thủy
Nguyễn Diệu Linh

K Ế T N Ố I

Thiết kế:
Nguyễn Việt Anh

Ảnh: Ngô Minh Châu, 
Cường Nguyễn, Trí Dũng, 
Lê Mạnh Thắng, Phương 
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Mọi ý kiến dóng góp vui lòng gửi về
Ecolife,  VP Ecopark số 28
Đường Thanh Niên,
Tây Hồ, Hà Nội
ÐT: 024 38746314
Fax: 024 38746316

In 3.000 cuốn khổ 21cm x 29cm

Thành phố Xanh Ecopark 
Fanpage: www.facebook.com/ecopark.com.vn/
Website: www.ecopark.com.vn
Instagram: ecopark.official
Youtube: EcoparkOfficial 

DỰ ÁN 
Ecopark Grand – The Island
Fanpage: www.facebook.com/Ecopark.Grand.The.Island/
Website: ecoparkgrand.com

The Collection
Website: www.thecollectionecopark.com/
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E C O N E W S

ĐƯỜNG ĐUA XANH ECOSWIM 2018

Cư dân Eco tạm biệt mùa hè bằng giải bơi Thanh thiếu niên Ecopark 
2018 với hơn 200 vận động viên nhí tranh tài tại bể bơi câu lạc bộ 
Vườn Tùng.  
Các vận động viên nam, nữ tham gia thi đấu ở các lứa tuổi: từ 6-7 
tuổi, từ 8-9 tuổi, từ 10-11 tuổi, từ 12-13 tuổi, từ 14-15 tuổi ở các nội 
dung 25m và 50m (bơi ếch + tự do), thi tiếp sức. Rất nhiều thành tích 
ấn tượng đã được ghi nhận. 
Giải bơi thanh thiếu niên Ecoswim là sự kiện thể thao thường niên 
của Ecopark tổ chức dành cho con em cư dân khu đô thị. Đây là năm 
thứ 4 giải được tổ chức với sự đồng hành của các nhà tài trợ:  CLB 
Young hit young beat, CLB Renaissance Japan, CLB Mathnasium. 
Đặc biệt, Giải bơi Ecoswim 2018 đã thu hút đông đảo vận động viên 
đến từ phân khu “trẻ” Aqua Bay. Nhiều gia đình dù chưa nhận nhà 
song vẫn hào hứng tham gia thi đấu. 
Bên cạnh môi trường sống trong lành, khu đô thị Ecopark luôn 
mong muốn mang tới cho cư dân những hoạt động thể thao thú 
vị, góp phần thắt chặt tình đoàn kết & tạo cơ hội kết nối giữa cộng 
đồng, giúp phát huy tinh thần thể dục thể thao, tăng cường sức 
khỏe, để mỗi cư dân đều có một cuộc đời trọn vẹn tại nơi đây.

 ECONEWS
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E C O N E W S

NGÀY HỘI NHỮNG CHÂN SÚT 
NHÍ ECOPARK

Tháng 3/2018, Ecopark cùng nest by AIA tổ 
chức sự kiện Hello Eco nhằm chọn ra 100 
cư dân Eco-nhí từ 8 đến 10 tuổi tham dự 
chương trình Ngày hội các chân sút nhí tại 
sân bóng VĐV Cao Cấp, Mỹ Đình. 
Đây là cơ hội tuyệt vời cho các bé mê bóng 
đá vì các con sẽ được huấn luyện, đào tạo 
và thi đấu cùng các huấn luyện viên “xịn” 
đến từ CLB Á quân giải Ngoại hạng Anh – 
Tottenham Hotspur. 
Phần thưởng lớn nhất của ngày hội chính là 
24 suất học bổng toàn phần tham dự “Trại 
hè ngoại hạng” kéo dài 1 tuần do chính CLB 
Tottenham Hotspur tổ chức tại khu nghỉ mát 
đẹp như mơ Phuket, Thái Lan. Chân sút nhí 
Eco Trần Phúc Hải, 11 tuổi, cư dân tòa E2 
Rừng Cọ đã xuất sắc lọt top 24 cầu thủ nhí 
được tham dự trại hè thú vị này. 

Cư dân Eco nhí tham gia ngày hội Các chân sút nhí
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E C O N E W S

WORKSHOP CẮM HOA 
HƯƠNG MÙA HẠ 

Cuối tháng 4, Ecopark kết hợp cùng 
thương hiệu hoa tươi Liti Florist tổ chức 
workshop cắm hoa với chủ đề Hương Mùa 
Hạ tại công viên mùa thu. 
Giữa miền xanh Ecopark lấp lóa ánh vàng 
của nắng, học viên được hướng dẫn tận 
tình bởi những nghệ nhân cắm hoa giàu 
kinh nghiệm đến từ thương hiệu hoa nổi 
tiếng Liti Florist. Học viên có thể thỏa sức 
sáng tạo với bình hoa của riêng mình, thực 
hành với các loại hoa do BTC chuẩn bị sẵn 
như hoa loa kèn - nàng thơ của tháng Tư; 
hoa hồng - nữ hoàng các loài hoa; hoa 
lan tường thanh tú từ Đà Lạt; hoa Calla 
Lily nhập khẩu… Kết thúc lớp học, mỗi học 
viên được sở hữu 1 tác phẩm hoa do chính 
mình cắm. 
Không chỉ là một workshop đánh thức 
những giác quan nghệ thuật đang ẩn 
chứa trong mỗi người, Hương Mùa Hạ 
còn là những khoảnh khắc thư thái cùng 
những người bạn mới thú vị trong không 
gian xanh mướt của cỏ cây hoa lá tại 
“miền Xanh Ecopark.”.
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GIẢI MÃ EP - GAME NHẬP VAI THỰC TẾ 
NGOÀI TRỜI LỚN NHẤT MIỀN BẮC

Ecopark là một trong những điểm thu hút đông đảo du khách trong 
kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 với game nhập vai thực tế mới lạ Giải mã EP, cùng 
phần thưởng là một kho báu bằng vàng thật trị giá 7 triệu đồng.
Trong không gian rộng tới 5ha của công viên mùa Hạ và mùa Xuân, 
Giải mã EP được xây dựng thành hai hành trình với các độ khó khác 
nhau dành cho trẻ em và người lớn. Tham gia Giải mã EP, người 
chơi sẽ phải vượt qua những thử thách hóc búa nhưng siêu hài như 
Jumanji; trải nghiệm cảm giác bắn cung siêu phàm của Katniss 
Everdeen (Hunger Games) hay những màn mạo hiểm cool ngầu 
giống Lara Croft (Tomb Rider). Không chỉ là một trò chơi độc đáo, 
Giải mã EP còn là cơ hội gắn kết, trải nghiệm tuyệt vời dành cho gia 
đình hay nhóm bạn thân trong kỳ nghỉ lễ dài ngày vừa qua.

E C O N E W S

Các gia đình đang xếp hàng mua vé tham gia chương trình
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E C O L I F E

SAY ĐẮM 
MÙA HOA

ECO

Hoa xoài nở rộ tại Vườn Tùng Ecopark

013



NHIỀU NGƯỜI 
TỪNG NÓI, Ở 
ECOPARK LÀ 
KHÔNG CẦN 
PHẢI ĐI ĐÀ LẠT 
NỮA, BỞI NƠI 
ĐÂY BỐN MÙA 
ĐỀU SAY ĐẮM 
MỌI MÀU HOA. 
DƯỜNG NHƯ, 
HIẾM CÓ NƠI 
NÀO MANG 
TỚI NHIỀU XÚC 
CẢM HOA TỚI 
NHƯ VẬY.

E C O L I F E
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Eco mùa Thu là giao hòa của nắng vàng tràn 
vào sương sớm, của những rừng cây xanh ngát 
xen lẫn sắc hoa. Là thấp thoáng trong bóng 
nắng những chú sóc vui vẻ chuyền cành. Là đổ 
bóng chiều tà vệt dài lên ngọn cây. Là rực rỡ 
muôn hoa đang nở rộ. 

Hoa trải dài khắp con đường, hoa bao quanh 
những ngôi nhà ven sông, hoa len lỏi vào những 
khu vườn nhỏ xinh trên ban công Rừng Cọ, West 
Bay. Hoa đeo đuổi theo bước chân du khách trên 
những con đường rải sỏi đẹp tựa tranh vẽ.

E C O L I F E
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Bởi vậy mà người ta thích tới Eco để 
thưởng lãm nét hoa nở rộ muôn nơi, 
để thả hồn trong thế giới của sắc 
màu, để thảng thốt ngỡ ngàng khi 
một làn hương thơm nhẹ dịu dàng 
lướt qua trong gió. Để rồi khi từng 
mùa đi qua, người ta lại háo hức đợi 
chờ sắc màu diệu kì ấy bung nở trên 
từng góc phố của một miền xanh 
yên bình: nào xác pháo đỏ rực; nào 
vàng dịu hoa xoài; hồng thắm hoa 
ban; vàng tươi hoa cúc; dạ yến thảo 
cùng ngọc thảo phủ màu hồng tím 
trên từng lối nhỏ; hàng trăm bông 
mãn đình hồng trổ bông rực rỡ.
 
Nắng xốn xang qua kẽ lá, dồn hết 
tình yêu của mình để phủ đầy sắc 
hoa hoang dã cho những du khách 
mến yêu Eco có cơ hội ngắm nhìn 
hoa nắng lung linh. Và trăm hoa 
cứ thế thản nhiên đón nhận những 
tinh túy của đất trời, mang theo cả 
những yêu thương nồng nàn mà 
bừng lên mãnh liệt.

Mùa hoa Eco đẹp như vậy đó. 
Không kiêu sa, đài các, những loài 
hoa dung dị đời thường nhưng lại 
khiến cả đất trời như chuyển mình 
thức dậy .

Có một Eco trong tôi như thế, một 
Eco mà bất kể thời khắc nào trong 
năm cũng chào đón tôi bằng sắc 
màu của những loài hoa.
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EMBRACING
ECOPARK’S 
FLOWER
SEASON

에
코 
꽃 
계
절
에 
반
하
여
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MANY PEOPLE 
HAVE SAID 
THAT LIVING IN 
ECOPARK, THEY 
NO LONGER NEED 
TO VISIT DA LAT 
OR OTHER SPECIAL 
REGIONS, AS THEY 
ARE ALREADY 
SURROUNDED WITH 
FOUR SEASONS OF 
FLOWERS. TO FIND 
SUCH A RANGE 
OF FLOWERS 
TOGETHER, AND 
THE BEAUTY AND 
SERENITY THEY 
BRING, IS TRULY A 
RARITY. 

IN ECOPARK, THE 
FLOWER SEASON 
BRINGS DIFFERENT 
SHADES OF 
GREEN, BRIGHT 
SUNSHINE, AND 
EARLY MORNING 
MIST TOGETHER. 
SQUIRRELS PASS 
EFFORTLESSLY AND 
HAPPILY BETWEEN 
BRANCHES, AND 
LONG SHADOWS 
FALL FROM THE 
ROOTS TO THE 
LEAVES OF THE 
TREES. THE 
BLOSSOMING CAN 
ALMOST BE FELT BY 
THOSE OBSERVING. 

E C O L I F E

In Ecopark, flowers are spread 
all over the sides of the roads, 
surrounding the houses, and 
embedded in pretty gardens 
on the edges of Palm Springs 
and West Bay. Flowers follow 
the footsteps of visitors and 
residents alike. 

This is why people like to come 
and experience “Eco Flower 
seasons”, to enjoy the early 
blooming of flowers and feel 
revived by the world of colors 
before them, their fragrances 
carried gently in the wind. Each 
season comes, people wait 
eagerly for the full blossoming 
of flowers on each corner; 
brilliant firework-reds gentle 
golden mango flowers, light 
pink petals and fresh yellow 
chrysanthemums, jade and 
purple roses, all appear during 
this time. 
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많은 사람들이 

에코파크에서 살면 

달랏(베트남에서 

꽃으로 유명한 도시)

에 더 이상 갈 필요가 

없다고 말한다. 

왜냐하면 여기서 

사계절 내내 화려하고 

아름다운 색깔의 꽃이 

펴져 있기 때문이다. 

꽃의 다양한 감성을 

가져올 수 있는 곳이 

이처럼 흔하지 않을 것 

같다.

이 계절의 에코는 

새벽 이슬에 밝은 

햇빛이 비쳐, 아름다운 

꽃의 색깔과 나무의 

싱그러운 초록색의 

조화이다. 햇빛 속에 

아른아른 거리는 

다람쥐들이 신나게 

나무 위에서 놀고 

있다. 그리고 황혼의 

노을이 나무 우듬지에 

비친다. 화려하게 꽃이 

피는 것이다.

E C O L I F E

길가에는 꽃으로 가득하며 강가를 
따라 꽃이 집집마다 싸여, West-
Bay 종려숲 발코니에 있는 작은 정
원까지 꽃이 모습을 드러낸다. 그림
과 같은 자갈길을 따라 꽃이 손님
의 발자국을 따른다.
그렇기 때문에 사람들이 에코에 늦
봄-초여름에 곳곳마다 꽃이 피는 
풍경을 구경하려고, 화려한 색깔의 
세상에 잠깐 영혼을 담으려고, 바
람에 따라 날아가는 향기의 놀라
움을 누리려고 많이 찾아온다.  그
러다가 3월의 초여름이 찾아올 때, 
그 신비로운 색깔이 평화로운 초
록 밭에 곳곳 펴지는 모습을 기대
한다. 빨간 잔해, 노란 망고나무 꽃, 
Orchid Tree 꽃의 연한 핑크색, 
국화의 노란색, 나팔꽃의 분홍색과 
보라색, 그리고 접시꽃의 핑크색 등 
여러 색깔들로 작은 골목부터 시작
해 만발한다. 
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Sunshine flutters through the leaves of the sunflowers, bringing the warmth 
of nature to the landscape for visitors to enjoy. 
Ecopark’s flowers are not arrogant, nor are they rare, but they are beautiful, 
natural, and awaken the landscape.. 
The flowers of Ecopark, whether in Spring, Summer, or even Autumn and 
Winter, remain ready to greet guests and residents alike. 

나뭇잎 사이 사이로 햇빛이 들어 자기만의 꽃의 색깔을 염색해 주어 에코를 사
랑하는 손님들에게 아름다운 풍경을 만들어 주는 것이다. 그렇게 꽃들이 자연
의 정결을 받아들여 뜨거운 사랑으로 격렬하게 꽃이 핀다.
에코의 꽃 계절은 그렇게 아름답다. 멋스럽고 건방지지 않고 꽃들이 평범하지만 
길고 길던 한 겨울 끝에 하늘 땅을 모두 다 바꿔버리는 것 같다. 
그렇게 내 안에 존재하는 하나의 에코가 있다. 일년 내내, 사계절 내내, 매 순간
에 나를 반가워 해주는 에코...

E C O L I F E
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F E AT U R E

TẬN HƯỞNG 
THIÊN ĐƯỜNG XANH 

ECOPARK
CƯ DÂN ECO THƯỜNG TRÒ CHUYỆN VỚI NHAU RẰNG 
ĐÃ Ở ECO RỒI THÌ THÔI KHỎI CẦN PHẢI ĐI CHƠI ĐÂU 

XA, BỞI MIỀN XANH ECOPARK KHÔNG KHÁC GÌ THIÊN 
ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG, NƠI BẠN CÓ THỂ TẬN HƯỞNG 

MỌI KỶ NGHỈ TRONG NĂM.

Bể bơi Rừ ng Cọ một chiều thu
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Trẻ em vui đùa tại bể bơi Park River
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F E AT U R E

Giữa trời Thu đẹp như mơ, sẽ thật lý tưởng khi ta có thể duỗi mình thư 
giãn trong một hồ nước mát, giữa tiếng rì rào nhè nhẹ của những tán 
cây và tiếng chim lảnh lót. 
Với cư dân Ecopark, khung cảnh nên thơ đó đã trở nên rất đỗi quen 
thuộc khi mỗi phân khu đều sở hữu hệ thống Câu lạc bộ tiện ích hiện 
đại với bể bơi ngoài trời độc đáo giữa thiên nhiên. Được trang bị hệ 
thống lọc nước khép kín tự động cùng công nghệ khử trùng nước cao 
cấp, chất lượng nước trong hệ thống bể bơi tại Ecopark luôn đạt tiêu 
chuẩn vệ sinh, an toàn. Không gian bể bơi cũng được thiết kế rất hiện 
đại sang trọng với các chòi nghỉ, khu tắm tráng và nhà vệ sinh vô 
cùng sạch sẽ. 
Cho đến thời điểm hiện tại, Ecopark đã có 6 bể bơi hoàn thiện phục vụ 
cư dân, du khách thuê căn hộ hay biệt thự trải nghiệm và khách của 
các gia đình ở khu Rừng Cọ, Vườn Tùng, Vườn Mai, Park River, Mimosa 
và Thảo Nguyên.

THƯ GIÃN 
BÊN BỂ BƠI 
XANH MÁT 

NGOÀI TRỜI
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THÔNG SỐ 
CƠ BẢN CỦA 
CÁC BỂ BƠI 

CLUBHOUSE CLUBHOUSE
PARK RIVER

CLUBHOUSE CLUBHOUSE CLUBHOUSE
MIMOSA

5h30-17h00

Sau 17h00

&

CLUBHOUSE

25,000 40,000

40,000

100,000

100,000

100,000

100,000

200,000

200,000

300,000200,000

600,000

600,000400,000

800,000

CLUBHOUSE
CLUBHOUSE

PARKRIVER

CLUBHOUSE

PARKRIVER

Giá vé tháng

 

Không quá 4 thành 
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CLUBHOUSE

CLUBHOUSE

CLUBHOUSE

CLUBHOUSE
PARK RIVER

CLUBHOUSE
PARK RIVER

CLUBHOUSE
PARK RIVER

GIÁ 
CÁC 
DỊCH 
VỤ  

THỜI GIAN SỬ DỤNG BỂ BƠI12
11

10 2

84

1

7 5
6

9 3

CÁC DỊCH VỤ CÓ TẠI MỖI CLB
BỂ BƠI 

NGOÀI TRỜI
PHÒNG 

TẬP GYM
SÂN

TENNIS
SÂN CẦU 

LÔNG
 PHÒNG 
SAUNA

QUẦY 
BAR

Sáng: 5h30 - 12h00 

 * Mùa bể bơi tạm dừng hoạt động (tháng 11-tháng 4)

CLUBHOUSE

F E AT U R E

Bơi & Gym 
gia đình: 

1,000,000đ
tháng/gia đình 

Không quá 
4 thành viên/ gia đình
Tại mỗi thời điểm chỉ có 
1 thành viên được tham 
gia dịch vụ.
Chưa áp dụng cho
CLB Rừng Cọ

Đăng ký: Mang thẻ Cư 
dân chính chủ cùng 2 
ảnh 3x4 cho mỗi thành 
viên đăng ký thẻ đến lễ 
tân CLB làm thủ tục.

5h30-17h00

Sau 17h00

&

CLUBHOUSE

25,000 40,000

40,000

100,000

100,000

100,000

100,000

200,000

200,000

300,000200,000

600,000

600,000400,000

800,000

CLUBHOUSE
CLUBHOUSE

PARKRIVER

CLUBHOUSE

PARKRIVER

Giá vé tháng

 

Không quá 4 thành 

Giá vé tháng

02 5



F E AT U R E

Gia đình tận hưởng bữa trưa vui vẻ tại Công viên Mùa Xuân, Ecopark
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F E AT U R E

BỮA TRƯA 
VUI VẺ 
DƯỚI
BÓNG CÂY

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 
DÃ NGOẠI TẠI ECOPARK

Thuê bãi cỏ: 500.000 đồng cho 4 tiếng
Lều bạt: Từ 200.000 đồng/ngày 
Thuê xe đạp: Từ 100.000 đồng/ngày
Thuê bếp nướng: 500.000 đồng cho 4 tiếng.
Thuê nhà sàn: Từ 2.000.000 đồng.

Giữa những hối hả vội vã thường ngày, thật tuyệt vời khi 
bất cứ ai cũng có thể tự tạo cho mình một bữa trưa vui vẻ 
quây quần bên gia đình nơi miền xanh Ecopark.

Ở Eco, bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm một miền khí hậu 
trong lành dễ chịu ngay cả trong những ngày thời tiết đổ 
cơn nắng lớn. Dưới bóng mát của hàng cây, trên thảm cỏ 
xanh mượt êm ái phủ dài khắp các công viên Mùa Xuân, 
Mùa Hạ, Mùa Thu…từng gia đình cùng nhau vui chơi, cắm 
trại, tận hưởng không gian xanh và cảm giác hạnh phúc 
khi được nghỉ ngơi, thư giãn với những người mình yêu 
thương nhất.  

Bạn có thể vui chơi dã ngoại nguyên một ngày tại Ecopark, 
từ sáng sớm đến chiều muộn cùng gia đình hay nhóm bạn 
thân. Ở đây sẵn có mọi loại dịch vụ cho buổi picnic cuối 
tuần, từ thuê lều bạt, xe đạp đến bếp nướng BBQ. Nếu đi 
với nhóm đông người hơn, bạn có thể thử thuê nhà sàn, 
vừa có thể tận hưởng được không gian xanh của các công 
viên nhưng vẫn có được trải nghiệm đúng kiểu du lịch xa 
với đầy đủ tiện nghi và thoải mái sinh hoạt  

Thực đơn cho bữa trưa nhẹ nhàng có thể chỉ đơn giản với 
gimbab cuộn nhà làm, bánh sandwich ăn kèm salad, một 
chút nước cam và trái cây tươi tự chuẩn bị. Hoặc bạn có 
thể cùng mọi người thoải mái tán gẫu bên bếp nướng, 
nhâm nhi những món ngon cầu kỳ như hàu ướp mỡ hành, 
ba chỉ bò Mỹ tẩm muối tiêu, cánh gà sốt satay, sườn cừu lá 
thơm, sườn lợn sốt BBQ, tôm mọi, ngô Mỹ,… được chuẩn bị 
bởi những đầu bếp phòng trà tận tâm tại Ecopark với mức 
phí chỉ từ 150.000 đồng cho một người.

Tận hưởng một ngày tuyệt đẹp với những câu chuyện 
phiếm, những cười nói vô lo, ý tưởng về một bữa trưa như 
thế chẳng những gợi lên được nỗi niềm hào hứng mà còn 
dễ khiến bất cứ ai muốn mỉm cười.
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VUI CHƠI
DÃ NGOẠI 
GẦN ECOPARK

GHÉ ECOPARK, BẠN 
KHÔNG CẦN ĐẶT CÂU HỎI 

CHƠI CHÁN THÌ ĐI ĐÂU, BỞI 
CHỈ CÁCH VÀI CHỤC PHÚT 

DI CHUYỂN, BẠN HOÀN 
TOÀN CÓ THỂ TÌM THẤY 
NHỮNG ĐỊA ĐIỂM XỨNG 

ĐÁNG ĐỂ DỪNG CHÂN.

02 8



TRẢI NGHIỆM BÁT TRÀNG
 
Nếu đặt chân đến Làng gốm Bát Tràng, hỏi người 
dân nơi đây đường đến Ecopark, chắc hẳn bạn 
sẽ thấy họ vui vẻ cười xòa “Ui dào ngay bên kia 
đường chứ gì đâu xa.” Quả thật, Ecopark là “ông 
bạn hàng xóm” nhiều cây xanh của Làng gốm Bát 
Tràng, cách nhau chỉ vài bước chân.
Làng gốm Bát Tràng vốn nổi tiếng cả nước với 
những sản phẩm gốm thủ công độc đáo vô vàn 
kiểu dáng và mức giá phù hợp mọi túi tiền. Một 
trải nghiệm thú vị cũng rất đáng thử ở Bát Tràng là 
tự tay tạo nên một tác phẩm bằng gốm của riêng 
mình. Lấm lem một chút, nhưng chẳng ai là không 
vui khi ra về với “tác phẩm nghệ thuật” do mình 
tạo ra. 

DU LỊCH TÂM LINH
 
Nếu lấy Ecopark làm tâm thì xung quanh khu đô 
thị có rất nhiều điểm du lịch tâm linh nổi tiếng. Bạn 
có thể tới Chùa Nôm, ngôi chùa cổ nhất Việt Nam 
với cánh cổng và gác chuông được chạm khắc tỉ mỉ 
cùng khung cảnh đẹp đến choáng ngợp. Hay cũng 
nên ghé qua Phố Hiến với Đền Trần, Đền Mẫu, 
chùa Chuông,... đều là những di tích mang đậm 
dấu ấn văn hóa, lịch sử. Đền Chử Đồng Tử, Đa Hòa 
– Dạ Trạch, Hàm Tử - Bãi Sậy với cảnh quan sinh 
thái đồng quê đặc trưng, mang theo câu chuyện 
truyền thuyết về Chử Đồng Tử - Tiên Dung. Hay 
Phố Nối với những chùa đình kiến trúc độc đáo và 
là nơi đặt làng nghề đúc đồng, chạm bạc. Một nơi 
rất đáng ghé thăm khác là làng Nôm, vùng đất 
như bước ra từ quá khứ với những góc đường, mái 
nhà, ngôi chùa, cây đa còn đậm hơi thở cổ xưa.

KHÁM PHÁ TRANG TRẠI
 
Thời gian gần đây, trải nghiệm khám phá nông trại 
đã trở thành một hoạt động thú vị dành cho gia 
đình. Một trong những địa chỉ cho hoạt động trải 
nghiệm nông trại được đánh giá cao gần Ecopark 
là Trang trại giáo dục Erahouse. Được xây dựng 
theo mô hình trang trại hữu cơ vô cùng an toàn 
nên Erahouse còn thường được nhắc tới với cái tên 
“Làng quê thu nhỏ của bé”, với nhiều hoạt động 
định hướng cho con trẻ. Nông trại hữu cơ Tuệ Viên 
cũng là một trong những địa điểm thu hút với 
nhiều hoạt động trải nghiệm chân thật, đặc thù 
hơn. Một lựa chọn khác cũng khá thú vị là tự tay 
thu hoạch những trái táo, trái ổi tươi ngon trong 
vườn tại làng Đông Dư nổi tiếng.

F E AT U R E

Chùa Nôm

Erahouse
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HỌC 
MÀ 
CHƠI 
GIỮA 
MIỀN 
XANH

Các bé đang tham gia các hoạt động trong trại hè Summer Golf Camp 2018 tại học viện golf 
EPGA.
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Golf từ lâu đã không còn là môn thể thao chỉ dành riêng cho “đại 
gia” hay “người lớn”. Ngày càng có nhiều khoá học golf dành cho trẻ 
em, từ cơ bản đến nâng cao. Tại Học viện golf Els Việt Nam – EPGA, 
các khoá học golf cho trẻ thường xuyên được khai giảng dưới mô 
hình học nhóm và học cá nhân. 
Trẻ được hưởng rất nhiều lợi ích khi chơi golf, từ vận động cơ thể, 
rèn luyện sự dẻo dai, đến tăng cường sự tự tin và hạnh phúc. Trẻ 
được hoà mình với thiên nhiên, từ từ chậm rãi “nghiên cứu” địa hình 
để tìm ra “chiến lược” chơi thích hợp nhất. Golf là môn thể thao ít 
rủi ro khi chơi, là sự kết hợp hoàn hảo giữa vận động cơ thể và vận 
động trí não. Golf dạy cho trẻ tính toàn vẹn, kỷ luật, kiên nhẫn, kiên 
định và tôn trọng. Thông qua thời gian tập luyện trên sân, những 
bài học này sẽ được chuyển đổi trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày, 
trở thành tính cách mà bất cứ bố mẹ nào cũng mong muốn con trẻ 
có được. 
Summer Golf Camp là một chương trình được bố mẹ và trẻ yêu 
thích nhất. Đây là chương trình trại hè nửa ngày bổ ích dành cho 
thiếu nhi ở độ tuổi từ 6-14, không giới hạn trình độ và được chia 
thành các nhóm phù hợp với kinh nghiệm của trẻ. Chương trình 
được thiết kế với 3 nội dung học chính: Fit kid – rèn luyện thể chất, 
Golf kid – rèn luyện kĩ năng chơi golf và Swim kid – rèn luyện kĩ 
năng sống.

1. Fit kid được xây dựng với mong muốn rèn luyện một đứa trẻ khoẻ 
mạnh. Thể lực là điều vô cùng cần thiết khi chơi bất kì môn thể 
thao nào, và golf cũng vậy. Chơi golf yêu cầu những kỹ năng đáng 
kinh ngạc và sức bền cao. Đặc biệt, cú swing trong môn golf đòi 
hỏi vận động toàn thân thông qua sự xoay người, lặp lại liên tục, 
sử dụng sức mạnh đáng kể của cơ thể. Với chương trình Fit kid, trẻ 
được hướng dẫn luyện các bài tập cho các nhóm cơ, xây dựng năng 
lượng, sự nhanh nhẹn, sự bùng nổ cũng như phòng chống thương 
tích trong lúc chơi và thi đấu. 
 
2. Golf kid là nội dung chính của chương trình, được thiết kế đa 
dạng để phù hợp với nhiều trình độ của trẻ, từ cơ bản đến nâng 
cao. Trình độ cơ bản - snag dành cho trẻ từ 5 tuổi trở lên có chương 
trình học vô cùng thú vị. Trẻ được tiếp xúc với dụng cụ “snag” –  bộ 
dụng cụ chuyên dụng được thiết kế riêng cho trẻ với màu sắc bắt 
mắt, trọng lượng nhẹ. Đối với snag, trẻ con được tập với các dụng 
cụ sắc màu, gậy golf cũng nhỏ hơn so với gậy của người lớn, có 
những thiết bị lại phát ra âm thanh phản hồi khi động tác chuẩn 
xác, và quan trọng hơn cả, vì được đánh bóng với trọng lượng và 
kích thước thật, trẻ vẫn có được cảm giác phấn khích khi thực hiện 
được một cú đánh hay.
Với những trẻ đã biết chơi golf, con được tham gia vào các nội dung 
nâng cao kỹ năng chơi thông qua những chương trình lý thuyết 
và thực hành chuyên sâu và bài bản trên sân cỏ. Mỗi buổi trong 
chương trình là một nội dung riêng biệt, với đầy đủ các chuyên đề 
nâng cao kỹ năng toàn diện cho trẻ. 
 
3. Một nội dung thú vị trong chương trình mà tụi trẻ đều yêu thích 
là Swim kid – rèn luyện kĩ năng sống. Bơi lội là môn thể thao có tác 
động toàn diện nhất tới sức khỏe của trẻ. Bơi lội mang đến cho trẻ 
cơ hội vận động và thư giãn dưới nước sau khoảng thời gian rèn 
luyện thể lực và kỹ năng chơi golf. Thêm vào đó, bơi lội giúp trẻ 
nâng cao sức khoẻ, trở nên vui vẻ và năng động hơn. Bơi lội cũng là 
một trong những kỹ năng sống mà trẻ cần được học. 
Chương trình trại hè golf được xây dựng theo hình thức nhóm với 
mong muốn tạo cho trẻ cơ hội được vui chơi và làm quen với các 
bạn đồng trang lứa. Điểm nhấn của chương trình là trẻ được trực 
tiếp hướng dẫn bởi các huấn luyện viên người nước ngoài giàu kinh 
nghiệm, giúp trẻ nâng cao khả năng ngoại ngữ, khả năng giao tiếp 
cũng như sự tự tin cho bản thân. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 
Học viện Golf Els Vietnam |EPGA| 
Aqua Bay 
+84 968 374 286
reception@epga.com.vn
www.epga.com.vn
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ENJOYING
THE GREEN 
PARADISE 
ECOPARK

에코파크 
여름 녹색
천당 맛봄

ECOPARK-DWELLERS OFTEN SAY 
THAT WHEN THEY LIVE IN ECOPARK, 

THEY DON’T NEED TO GO ON 
VACATION AWAY IN ANY OTHER 

PLACES BECAUSE THE GREEN 
ECOPARK IS NO DIFFERENT THAN A 

RESORT WHERE YOU NORMALLY GO 
TO ENJOY A PERFECT VACATION.

에코에 거주하는 사람들은 에코에서 

살면 여름 휴가철에 여행을 안 가도 

된다고 합니다. 왜냐하면 녹색 

에코파크는 천당 리조트와 다를 바 

없기 때문입니다. 그 곳에서도 완벽한 

여름을 즐길 수 있는 곳입니다.

032



F E AT U R E

Photo taken at Rung Co Clubhouse
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For Ecopark residents, this poetic landscape has 
become very familiar as each subdivision owns a 
modern clubhouse with a unique outdoor pool in 
the nature. Equipped with automatic water filtra-
tion system by advanced disinfection technology, 
the water in Ecopark’s swimming pools is always 
hygienic and safe. The pool area is also designed 
in modern luxury style with extremely clean huts, 
baths and toilets. 
Up to now, Ecopark has had six complete swimming 
pools for its residents, the visitors who rent apart-
ments or villas for a short experience as well as 
the guests of the residents in Rung Co, Vuon Tung, 
Vuon Mai, Park River, Mimosa and Thao Nguyen.

매일지나 가면서 여름이 조금 더 가까워지고 있습니다. 태양은 더 눈을 부시게
하고, 하늘은 더 푸르고, 공기는   점점 더 커지고 있습니다. 이 때 나무의 소리와 
새의 소리가 울려 퍼지는 가운데 시원한 호수에서 몸을 익히는 것이 이상적입
니다.
Ecopark 거주자의 경우,이 시적 풍경은 각 세분이 자연에 독특한 야외 수영장
이있는 현대적인 클럽 하우스를 소유하고있어 매우 익숙해졌습니다. 그늘진 녹
색 공원에서는 수영장의 맑은 푸른 물이 여름의 열기를 즉시 풀어주는 것처럼 
보입니다. 고급 살균 기술에 의한 자동 정수 장치가 장착 된 Ecopark 수영장의 
물은 항상 위생적이며 안전합니다. 수영장 구역은 또한 매우 깨끗한 오두막, 욕
조 및 화장실을 갖춘 현대적인 고급 스타일로 디자인되었습니다.
지금까지 Ecopark에는 거주자를위한 6 개의 완벽한 수영장, Rung Co, Vuon 
Tung, Vuon Mai, Park River, Mimosa 및 Thao Nguyen 거주자의 손님뿐
만 아니라 짧은 경험을위한 아파트 또는 별장을 임대하는 방문객이 있습니다.

녹색 차가운 
실내 수영장
에서 편안하
게하기

F E AT U R E

BASIC PARAMETERS OF POOLS 

RELAXING 
IN THE 
GREEN 
COOL 
OUTDOOR 
POOL

수영장의 기본 매개 변수

ADULTS POOL
성인 수영장

KID POOL
아기 수영장

RUNG CO CLUB
(RUNG CO 

동아리)

VUON TUNG CLUB
(VUON TUNG

동아리)

VUON MAI CLUB
(VUON MAI 

동아리)

PARK RIVER CLUB
(PARK RIVER

동아리)

MIMOSA CLUB
(VUON MAI 

동아리)

THAO NGUYEN CLUB
(THAO NGUYEN

동아리)

Depth of (깊이): 
0,95m - 1,40m

Surface of (표면): 
34m x 13m

Depth of (깊이): 
0.65m

Depth of (깊이): 
0,95m - 1,40m

Surface of (표면): 
25m x 10m

Depth of (깊이): 
0.50m

Depth of (깊이): 
0,85m - 1,50m

Surface of (표면): 
20m x 9m

Depth of (깊이): 
0.45m

Depth of (깊이): 
1,35m

Surface of (표면): 
30m x 14m

Depth of (깊이): 
0.55m

Depth of (깊이): 
1m - 1,35m

Surface of (표면): 
10m x 30m

Depth of (깊이): 
0.5m

Depth of (깊이): 
1m - 1,35m

Surface of (표면): 
12m x 36m

Depth of (깊이): 
0.5m
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OPERATIONAL TIME OF 
SWIMMING POOLS

수영장 이용 시간

12
11

10 2

84

1

7 5
6

9 3

PRICE OF 
SERVICES
서비스 가격  

AFTERNOON 오후: 14:00 - 20:30
MORNING 아침 : 05:30 - 12:00 

Children less than 1.5m can swim until 18:30
 * Temporary closing season of swimming pools: November - April

 1.5m 미만의 어린이는 18시 30 분까지만 수영하십시오.
  * 수영장 시즌이 일시 중지되었습니다. 11월 -4월

CLUBHOUSE

CLUBHOUSE

CLUBHOUSE

CLUBHOUSE
PARK RIVER

CLUBHOUSE
PARK RIVER

CLUBHOUSE
PARK RIVER

SERVICES AVAILABLE AT EACH CLUB
각 동아리에서 제공하는 서비스

OUTDOOR 
POOL

GYMNASIUM TENNIS 
COURT

BADMINTON 
COURT

SAUNA 
ROOM

BAR

야외 수영장 헬스장 테니스장 배드민턴장 사우나  바

05:30-17:00

After 17:00까지

&

CLUBHOUSE

25,000
person/turn
인/회

40,000
person/turn
인/회

40,000  인/회
person/turn

100,000  인/회
person/turn

100,000  (인/회)
person/turn

100,000  (인/회)
person/turn

100,000  인/회
person/turn

200,000  인/회
person/turn

200,000  (인/회)
person/turn

300,000  (인/회)
person/turn

200,000  인/회
person/turn

Free
무료

Free
무료

600,000
person/month
월/인

600,000
person/month
월/인

400,000
person/month
월/인

800,000
person/month
월/인

CLUBHOUSE
CLUBHOUSE

PARKRIVER

CLUBHOUSE

PARKRIVER

TURN - 회

FOR RESIDENTS 거주자
FOR GUESTS

OF RESIDENTS
회수권 요금

MONTH 월 FAMILY PACK

Family swimming & 
Gym: 1.000.000 

VND/month/ family
수영 및 가족 헬스 
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In the midst of the hustle and 
bustle of everyday life, it is great 
that anyone can have a happy 
lunch together with their family 
members in the green Ecopark.
In Ecopark, you can experience 
a pleasant climate even in the 
hot weather. In the shade of the 
green trees, and on the smooth 
greensward covering Spring Park, 
Summer Park, Autumn park... all 
the families play, camp, relax, 
admire the green space and enjoy 
a happy time together with their 
most beloved people. 
You can enjoy the whole day 
out at Ecopark from the early 
morning to the late afternoon 
with your family members or 
friends. There are all kinds of 
services for a weekend picnic, 
from renting tents, bicycles to 
BBQ meals. If you come with 
a larger group, you can rent a 
house-on-stilt to enjoy the green 
space of the parks while having 
the experience of an adventurous 
trip to a mountainous village. 
You can choose a light lunch 
menu as simple as home-rolled 
gimbab, sandwiches served with 
salad, fresh orange juice and 
hand-prepared fresh fruits. Or 
you might opt for the barbecue 
with sophisticated dishes such 
as oysters marinated grease, 
American beef salted with salt, 
satay chicken wings, fragrant 
lamb chops, pork ribs with BBQ 
sauce, prawns, American corn...
prepared by the dedicated chefs 
at Ecopark with the cost of only 
150.000 VND per person.
We believe that an exciting day 
out chattering and laughing with 
your friends and families will 
bring out a smile from any guests.

PICNIC SERVICE 
PRICES AT ECOPARK

Renting a lawn: 
500.000 VND for 4 hours 
Tent, Canvas: 
At least 200.000 VND/day
Renting a bicycle: 
At least100.000 VND/day
Renting a grill: 
500.000 VND for 4 hours.
Renting a house-on-stilt: 
At least 2.000.000 VND.

일상 생활의 혼란 속에서 녹색 에코 
파크에서 가족과 함께 행복한 점심 
식사를 먹을 수 있습니다.
에코 파크에서는 더운 날씨에도 쾌
적한 기후를 경험할 수 있습니다. 푸
른 나무 그늘과 부드럽고 푸른 봄 공
원, 여름 공원, 가을 공원 ... 온 가족
이 놀고, 캠핑하고, 휴식을 취하고, 
녹색 공간에 감탄하고, 가장 사랑하
는 사람들과 함께 즐거운 시간을 보
내십시오.
가족이나 친구와 함께 이른 아침부
터 늦은 오후까지 Ecopark에서 하
루 종일 즐길 수 있습니다. 텐트 대
여, 자전거에서 BBQ 식사에 이르기
까지 주말 피크닉을위한 모든 종류
의 서비스가 있습니다. 더 큰 그룹에 
오면 산악 마을로 모험 여행을하면
서 공원의 녹지 공간을 즐기기 위해 
집에서 물건을 빌릴 수 있습니다.
집에서 직접 먹는 김밥, 샐러드와 함
께 제공되는 샌드위치, 신선한 오렌
지 주스 및 수제 신선한 과일과 같은 
간단한 점심 메뉴를 선택할 수 있습
니다. 또는 굴 굴린 그리스, 소금에 
절인 미국산 쇠고기, 사테이 닭 날
개, 향긋한 양고기 볶음, BBQ 소스
가 새겨진 돼지 갈비, 새우, 미국 옥
수수와 같은 정교한 요리로 바베큐
를 할 수도 있습니다 ... Ecopark의 
헌신적 인 요리사가 준비합니다. 비
용은 1 인당 150,000 VND입니다.
우리는 흥미 진 진한 여름날 친구들
과 가족들과 채터 링하고 웃으면 서 
손님들의 미소를 불러올 것이라고 
믿습니다.

Ecopark의 피크닉 
서비스 가격

잔디를 세 놓기 : 
4 시간 동안 500.000 VND
텐트, 캔버스 : 
최소 200.000 VND / 일
자전거 임대 : 
최소 100,000 VND / 일
그릴 렌탈 : 
4 시간 동안 500.000 VND.
엎질러 진 집을 빌리는 것 : 
최소한 2.000.000 VND.

HAPPY LUNCH 
UNDER THE TREE
나무 그늘에있는 행복한 점심
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Golf is no longer a sport dedicated solely to “very rich 
people” or “adults.” There are more and more golf courses 
for children, ranging from basic to advanced levels. At Viet-
nam Els Golf Academy - EPGA, golf courses for children are 
taught either in groups or individuals.
Children enjoy a lot of benefits when playing golf, from 
gaining physical strength to enhancing confidence and 
achieving happiness. Children are immersed in the nature 
while gradually studying the terrains to find the most ap-
propriate playing strategy. Golf is a low risk sport, which 
is a perfect combination of physical and mental activities. 
Golf teaches integrity, discipline, patience, persistence and 
respect. Throughout the training period, these lessons will 
be transformed directly into the everyday life and help form 
the personality that any parents would expect their child to 
have.

Summer Golf Camp is the favorite program for parents and 
children. This is a useful half-day camp for children aged 
6-14 that doesn’t require any qualification and is  divided 
into groups that match the children’s experiences. The 
program is designed following three main learning areas, 
including Fit kid – physical training, Golf training - Golf play-
ing skill training and Swim kid - Life skills training.

1. Fit kid is built with a view to training a healthy child. Fit-
ness is absolutely essential when playing any sport, includ-
ing golf. Golfing requires incredible skills and endurance. In 
particular, the swing in golf requires the movement of the 
body through rotation, continuous repetition, and the use 
of substantial body power. By joining the Fit Kid program, 
children are taught how to exercise for muscle groups, build 
energy, agility, breakthrough, and injury prevention while 
playing and competing.

2. Golf kid is the main content of the program, which is 
designed to meet a variety of different levels of children, 
from basic to advanced levels. The basic level - snag is for 
children aged at least 5 so it has an interesting curriculum. 
Children are exposed to the “snag” device - dedicated 
eye-catching, and light-weight kits specifically designed for 
children. For snag, kids practice with colorful instruments, 
the golf sticks are smaller than the adult’s ones, the devices 
provide verbal feedback for accurate movements. 
For the children who already know how to play golf, they will 
learn to improve their skills through an intensive and hands-
on program of theoretical and practical training. Each ses-
sion in the program has a separate content, including a full 
range of topics to improve comprehensive skills for children.
 
3. An interesting content in the program that they all love is 
Swim kid – life skill training. Swimming is the sport that has 
the most impact on the children’s health. Swimming gives 
children the opportunity to exercise and relax in the water 
after a period of physical training and golf playing. In ad-
dition, swimming helps children improve their healths, have 
more fun and stay active. Swimming is one of the life skills 
that children need to learn. 
The summer golf camp is built in the form of groups with a 
view to giving children the opportunity to have fun and get 
acquainted with their peers. The highlight of the program is 
that the children are directly guided by experienced foreign 
coaches who help them improve their language skills, com-
munication skills and gain self-confidence.

For more information please contact:
Vietnam Els Golf Academy |EPGA| 
Aqua Bay 
+84 968 374 286
reception@epga.com.vn
www.epga.com.vn

LEARNING 
THROUGH 
PLAYING IN 
THE GREEN 
AREAS

여름 방학 중 
녹색 영역에서
의 학습
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골프는 더 이상 “매우 부유 한 사람들”또는 “성인”에게만 헌정 된 스
포츠가 아닙니다. 어린이를위한 골프 코스가 점점 더 많아지고 있
으며, 기본에서 고급까지 다양합니다. 베트남 엘스 골프 아카데미 - 
EPGA에서는 아이들을위한 골프 코스가 단체 또는 개인으로 진행
됩니다.
아이들은 체력 단련에서부터 자신감 향상 및 행복 달성에 이르기까
지 골프를 할 때 많은 이점을 누리고 있습니다. 아이들은 천천히 가
장 적절한 연주 전략을 찾기 위해 점차적으로 지형을 연구하면서 자
연에 푹 빠져 있습니다. 골프는 신체 활동과 정신 활동의 완벽한 조
화 인 저 위험 스포츠입니다. 골프는 성실성, 규율, 인내, 끈기와 존경
심을 가르칩니다. 교육 기간 동안이 수업은 일상 생활에 직접적으로 
반영되어 부모님이 자녀에게 갖기를 기대할 수있는 성격을 형성하도
록 도울 것입니다.
여름 골프 캠프는 부모와 자녀가 가장 좋아하는 프로그램입니다. 
6-14 세의 어린이들을위한 유용한 반나절 캠프로 자격을 필요로하
지 않으며 아이들의 경험에 맞는 그룹으로 나누어집니다. 이 프로
그램은 Fit kid - 신체 훈련, 골프 훈련 - 골프 연습 기술 훈련 및 수
영 어린이 - 생활 기술 훈련 등 세 가지 주요 학습 영역을 따라 설계
되었습니다.

1. 맞는 아이는 건강한 아이를 훈련시키기위한 견해로 만들어졌습니
다. 휘트니스는 골프를 포함하여 어떤 스포츠를 할 때 절대적으로 중
요합니다. 골프를 치르기 위해서는 엄청난 기술과 내구성이 필요합
니다. 특히, 골프 스윙은 회전, 연속 반복 및 상당한 신체 힘의 사용
을 통한 신체의 움직임을 필요로합니다. Fit Kid 프로그램에 가입함
으로써 아이들은 놀고 경쟁하면서 근육 그룹을 위해 운동하고, 에너
지, 민첩성, 돌파구 및 부상 예방을 만드는 법을 배웁니다.

2. 골프 아이는 기본 수준에서 고급 수준의 다양한 아동 수준을 충
족 시키도록 고안된이 프로그램의 주요 내용입니다. 기본 수준은 5 
세 이상 어린이를 대상으로하므로 재미있는 커리큘럼이 있습니다. 
아이들은 어린이들을 위해 특별히 설계된 눈길을 끄는 가벼운 전용 
키트 인 “걸쇠”장치에 노출됩니다. 걸쇠 들어, 아이들이 화려한 악기
로 연습, 골프 스틱은 성인의 것들보다 작습니다, 장치는 정확한 움
직임에 대한 언어 피드백을 제공합니다. 더 중요한 것은, 실제 무게와 
크기로 골프를 치는 아이들은 좋은 기회를 만들기를 기대합니다.
골프를하는 법을 이미 알고있는 어린이들을 위해 집중적이고 실용
적인 이론 및 실제 훈련 프로그램을 통해 자신의 기술을 향상시키
는 법을 배웁니다. 프로그램의 각 세션에는 어린이들을위한 포괄적 
인 기술을 향상시키기위한 모든 주제가 포함 된 별도의 콘텐츠가 있
습니다.
 
3. 그들이 사랑하는 프로그램의 흥미로운 내용은 수영 어린 이용 기
술 훈련입니다. 수영은 어린이 건강에 가장 큰 영향을 미치는 스포
츠입니다. 수영은 아이들에게 신체 훈련과 골프 경기를 한 후에 운
동을하고 물에서 휴식을 취할 수있는 기회를 제공합니다. 또한, 수영
은 아이들이 건강을 향상시키고 재미 있고 활발하게 활동할 수 있도
록 도와줍니다. 수영은 아이들이 배우는 데 필요한 생활 기술 중 하
나입니다.
여름 골프 캠프는 아이들에게 즐거움을 선사하고 동료들과 친해질 
수있는 기회를 제공하기 위해 그룹 형태로 만들어졌습니다. 프로그
램의 하이라이트는 아이들이 언어 능력, 의사 소통 기술을 향상시키
고 자신감을 얻는데 도움이되는 경험 많은 외국 코치들에 의해 직접 
안내된다는 것입니다.

자세한 내용은 다음으로 문의하십시오.
베트남 엘스 골프 아카데미 | EPGA |
아쿠아 베이
+84 968 374 286
reception@epga.com.vn
www.epga.com.vn

Learn to play golf at EPGA
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녹색 차가
운 실내 수
영장에서 
편안하게
하기

PLAYING 
AND 
GOING ON 
A  PICNIC 
NEAR 
ECOPARK

WHEN VISITING 
ECOPARK, YOU 
DO NOT NEED TO 
WORRY ABOUT 
GETTING BORED 
OR HAVING NO 
WHERE TO EXPLORE  
BECAUSE ONLY 
A FEW TENS OF 
MINUTES WALKING 
WILL TAKE YOU TO 
AN EXCITING PLACE 
TOTALLY WORTH A 
VISIT. 

ECOPARK를 방문 

할 때 지루해하거나 

도보로 몇 분만 

걸어 가면 완전히 

방문할만한 흥미 

진진한 장소로 

이동하므로 걱정할 

필요가 없습니다.

BAT TRANG POTTERY VILLAGE 
EXPERIENCE 
If you come to Bat Trang Pottery Village and ask 
the people here the way to Ecopark, you will prob-
ably get a laughing response “Oh, it’s just across 
the road”. Indeed, Ecopark is the “green tree neigh-
bor” adjacent to Bat Trang pottery village. 
Bat Trang pottery village is famous in the whole 
country for the unique handmade ceramic prod-
ucts with many designs and prices suitable for all 
customers. One of the most interesting experi-
ences here is creating your own ceramic product in 
Bat Trang. It doesn’t need to be a perfect art, what 
makes the visitors happy is that they can go home 
with the unquique art created by themselves. 

SPIRITUAL TOURISM 
With Ecopark being in the centre, there are many 
famous spiritual destinations around this urban 
area. You can go to Nom Pagoda, the oldest 
temple in Vietnam with its gates and steeple of 
meticulous engraving and stunning scenery. Or 
you can visit Pho Hien Temple, Tran Temple, Mau 
Temple, Bell Pagoda...all of which are monuments 
bearing cultural and historical milestones. Chu 
Dong Tu Temple, Da Dong - Da Trach, Ham Tu - Bai 
Say with unique landscapes of the countryside, 
bring legendary story about Chu Dong Tu - Tien 
Dung. Pho Noi is home to the unique architectural 
temples and the village of the copper casting 
and silver engraving. Another  is Nom village, a 
land that seems to remain from the past with its 
ancient corners, roofs, temples, banyan trees and 
bushes.

EXPLORING THE FARM 
Recently, the experience of exploring a farm has 
become an exciting activity for many modern 
families. One of the addresses for a highly rated 
farm experience near Ecopark is the Erahouse 
Educational Camp. Built on an organic farm 
model, Erahouse is often referred to as the “Little 
Countryside Village for children,” that provides 
many activities designed for children. The Tainan 
Organic Farm is also one of the attractions with 
authentic and typical farming activities. Another 
interesting option is harvesting fresh apples and 
guavas in the gardens at this famous Dong Du 
village.

박쥐 도랑 마을 체험
박쥐 깡패 도자기 마을에 와서 여기 사람들에게 
Ecopark로가는 길을 묻는다면 아마 “오, 길 건너편
에있다”라는 웃음의 반응을 보게 될 것입니다. 실제
로 Ecopark는 박쥐 트 랑 (Bat Trang) 도자기 마을
에 인접한 “녹색의 나무 이웃”입니다.
Bat Trang 도자기 마을은 모든 디자인과 가격이 모
든 고객에게 적합한 독특한 수제 세라믹 제품으로 
전국에서 유명합니다. 가장 흥미로운 경험 중 하나는 
Bat Trang에서 자신 만의 도자기 제품을 만드는 것
입니다. 완벽한 예술 일 필요는 없지만 방문객을 행
복하게 만드는 것은 그들이 스스로 만든 독특한 미
술과 함께 집에 갈 수 있다는 것입니다.

영적 관광
Ecopark를 중심으로이 도시 주변에는 많은 유명한 
영적 목적지가 있습니다. 베트남의 가장 오래된 사원 
인 놈 파고다 (Nom Pagoda)에 가면 정교한 판화와 
아름다운 경관이 있습니다. 또는 Pho Hien Tem-
ple, Tran Temple, Mau Temple, Bell Pagoda
를 방문 할 수 있습니다.이 모든 것은 문화적 및 역사
적 사건을 담고있는 기념비입니다. Chu Dong Tu 사
원, Da Dong - Da Trach, Ham Tu - Bai 시골의 독
특한 경치와 함께 Chu Dong Tu - Tien Dung에 대
한 전설적인 이야기를 전하십시오. 포이 노이 (Pho 
Noi)는 독특한 건축 사찰과 구리 주조 및은 조각 마
을입니다. 또 하나는 과거의 구석, 지붕, 사원, 반얀 
나무 및 관목으로 남아있는 것으로 보이는 놈 마을
입니다.

농장 탐험
최근에는 농장을 탐험 한 경험이 많은 현대 가정에
서 흥미로운 활동이되었습니다. Ecopark 근처에서 
높은 평가를받은 농장 경험을위한 주소 중 하나는 
Erahouse Educational Camp입니다. 유기 농장 
모델을 기반으로 구축 된 Erahouse는 어린이를위
한 다양한 활동을 제공하는 ‘어린이를위한 작은 마
을’이라고도합니다. 타이난 (Tainan) 유기농 농장은 
또한 정통적이고 전형적인 농사 활동의 매력 중 하나
입니다. 또 다른 재미있는 옵션은이 유명한 동 두 마
을의 정원에서 신선한 사과와 가바를 수확하는 것
입니다.
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TIÊN PHONG 
CUỘC SỐNG 

XANH
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15 NĂM TRƯỚC, VÙNG ĐẤT NẰM SÁT LÀNG CỔ BÁT 
TRÀNG, GẦN SÔNG HỒNG VÀ ĐƯỢC ÔM TRỌN BỞI 
SÔNG BẮC HƯNG HẢI VẪN CHỈ LÀ MỘT NƠI HOANG 
SƠ VỚI NHỮNG CÁNH ĐỒNG NỬA TRỒNG LÚA, NỬA 
TRỒNG CÂY. NHƯNG GIỜ ĐÂY ĐÃ LÀ SỰ HIỆN HỮU CỦA 
CÁC KHỐI NHÀ CAO TẦNG ĐAN XEN NHỮNG NGÔI BIỆT 
THỰ CÓ THIẾT KẾ TRANG NHÃ VÀ ĐƯỢC BAO TRÙM 
BỞI MỘT MÀU XANH MƯỚT MÁT. 

Vịnh thủy Aqua Bay tháng 10 2018
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15 NĂM KIÊN TRÌ MỘT LÝ TƯỞNG XANH

Ecopark - Một khu đô thị đẹp đến ngỡ 
ngàng đang ngày một hoàn thiện, là nơi 
cư dân và du khách hàng ngày tận hưởng 
những trải nghiệm sống Xanh tuyệt vời. 
Đây là thành quả đáng ngưỡng mộ được 
nảy mầm từ một ý tưởng duy nhất: “kiến 
tạo một môi trường sống đích thực cho 
cư dân”. 

Nhưng thế nào là cuộc sống đích thực? Từ 
những ngày đầu dựng xây, khi ý tưởng đã 
có nhưng còn ngổn ngang, hai lãnh đạo 
Đào Ngọc Thanh và chủ tịch Lương Xuân 
Hà của công ty Vihajico, nay là tập đoàn 
Ecopark, - chủ đầu tư dự án, đã  liên tục 
xuất ngoại để “xem thiên hạ họ làm dự án 
thế nào”. Và hai ông đã nhận thấy rằng 
dù ở các nước đã phát triển với hàng trăm 
tòa nhà trọc trời với những trung tâm đô 
thị sầm uất hiện đại bậc nhất, con người 
vẫn hoài mong được về sống giữa thiên 
nhiên, nơi có những con đường rợp bóng 

cây, những công viên xanh mát, nơi mặt hồ 
lấp lánh thư thái, an nhiên. Từ đó, ý tưởng 
phác hoạ về khu đô thị sinh thái lớn nhất 
miền Bắc dần hình thành và được công ty 
kiên trì theo đuổi suốt 15 năm qua. 

Trải qua bao khó khăn, thăng trầm nhưng 
tập đoàn Ecopark vẫn luôn giữ vững niềm 
tin vào việc xây dựng và hoàn thiện một 
thành phố Xanh đúng nghĩa. Điều quan 
trọng nhất theo lãnh đạo Đào Ngọc Thanh 
chính là chữ TÂM của những người kiến 
tạo: “Làm gì cũng phải có tâm. Tâm không 
sáng thì phát triển không bền”. Có thể nói, 
nhìn tổng thể dự án sẽ cảm nhận được 
sự sâu sắc và tâm huyết của chủ đầu tư 
Ecopark. Lẽ thường, đa phần các chủ đầu 
tư sẽ tập trung khai thác tối đa mật độ xây 
dựng để đạt được thành quả kinh tế tối ưu 
nhất, nhưng tập đoàn Ecopark lại trả lại 
cho thiên nhiên tới 110 ha dành cho cảnh 
quan cây xanh và mặt nước cùng mật độ 

xây dựng thấp kỷ lục. 

Chính chữ “TÂM” đó đã tạo nên khác biệt 
cho khu đô thị. Không sở hữu đất vàng 
trong nội đô, cách trung tâm Hà Nội hơn 
10km, cũng không có “mác” của chủ đầu 
tư là doanh nghiệp đại gia bất động sản 
nước ngoài, nhưng dự án đã chinh phục cả 
những “thượng đế” khó tính nhất. Bội thực 
với những khối bê tông lừng lững dày đặc 
trong thành phố, ngán ngẩm với cảnh tắc 
đường thường xuyên như cơm bữa, các 
khách hàng đã lựa chọn Ecopark vì trót yêu 
cái màu xanh tràn đầy sức sống nơi đây, 
yêu tiếng chim líu lo, yêu ánh mặt trời dịu 
dàng qua từng kẽ lá. Về với Ecopark mọi 
người như có cảm giác về với thiên nhiên, 
nương tựa thiên nhiên với những cảm xúc 
và cách tận hưởng cuộc sống hoàn toàn 
mới mẻ, trọn vẹn.

Bé vui đùa tại công viên Mùa Hạ
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15 NĂM KIẾN TẠO NHỮNG GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT

Ecopark được chọn làm tên gọi cho khu 
đô thị sau rất nhiều lựa chọn và cân nhắc. 
Eco là tiền tố của Ecology - tức là sinh thái, 
nhưng Eco cũng là tiền tố của Economy – 
kinh tế, thương mại, một yếu tố không kém 
phần quan trọng tạo nên khác biệt của 
dự án. “Tôi cho rằng nếu chỉ có Ecology thì 
tại sao chúng ta không lên rừng mà sống, 
hoặc trồng thật nhiều cây nhưng chắc gì 
dân đã đến ở. Và nếu chỉ Economy thôi thì 
cũng chẳng thể kéo dân về ở bởi khi đó 
đâu có môi trường sống đích thực. Vì thế, 
tôi cho rằng nhờ có Economy thì Ecology 
mới tốt được, nên Ecopark phát triển cân 
bằng cả Ecology và Economy.” - ông Thanh 
chia sẻ. Sự song hành của Ecology và 
Economy đã biến Ecopark trở thành một 
trong những khu đô thị đáng sống nhất 
hiện nay, nơi cư dân vừa được hưởng thụ 
thiên nhiên đúng nghĩa, lại đồng thời tận 
hưởng những dịch vụ, tiện ích đẳng cấp 
nhất của một khu đô thị hiện đại.

Vẫn dưới màu xanh ngút ngàn, bên cạnh 
những khu nhà cao tầng, những căn biệt 
thự do chuyên gia nước ngoài thiết kế, 
sẽ là các trường học từ mầm non đến đại 
học, các công viên, khu vui chơi giải trí 
hiện đại, những trung tâm thương mại 
tấp nập, bệnh viện, văn phòng cho thuê 
… Ecopark đã trở thành địa chỉ của những 
thương hiệu đẳng cấp quốc tế như khuôn 
viên Trường đại học Anh Quốc Việt Nam 
với tổng vốn đầu tư lến tới 70 triệu đô la 
và quy mô 7000 sinh viên; học viện golf 
EPGA – một trong những học viện golf 
hàng đầu châu Á; Đại học Y Khoa Tokyo 
Việt Nam thuộc tập đoàn nổi tiếng Nhật 
Bản - Waseda Health Sciences Education 
Corporation. 

Ecopark cũng nổi tiếng là khu đô thị “chiều” 
cư dân với nhiều hoạt động vui chơi – giải 
trí thú vị cùng hoạt động cộng đồng bổ 
ích. Một điểm nhấn đặc sắc nữa của dự án 
là hệ thống xe bus Ecobus riêng với hơn 

200 chuyến mỗi ngày tới hơn 50 điểm đón 
khắp các quận nội thành Hà Nội. Ecobus 
đã trở thành một trong những phương tiện 
di chuyển không thể thiếu của cư dân Eco, 
vừa giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, 
lại thuận theo xu hướng sống Xanh bền 
vững của Ecopark. 

Những giá trị khác biệt trên có được là nhờ 
đội ngũ hàng nghìn nhân viên nhanh nhạy, 
sắc bén cùng ban lãnh đạo với tầm nhìn 
vượt thời gian đã dốc hết tâm huyết đồng 
lòng  triển khai những kế hoạch phát triển 
đồng bộ trên tổng thể dự án, đồng thời 
cũng tiến hành đàm phán, kêu gọi đầu tư 
trong và ngoài nước chung tay xây dựng 
một xã hội nhân văn, một cộng đồng văn 
minh. Màu xanh đặc trưng của Ecopark 
vẫn mở rộng từng ngày, vượt qua sông 
Bắc Hưng Hải trải dài về phía Nam và hơn 
nữa đã sẵn sàng để được nhân rộng khắp 
miền đất nước. 

Clubhouse Vườn Tùng
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15 NĂM – CHƯƠNG MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU 

Còn nhớ, năm 2013 khu đô thị chào đón 
những cư dân đầu tiên chuyển về an cư 
tại phân khu Rừng Cọ và Vườn Tùng. Đến 
nay, cộng đồng cư dân Eco đã lên đến 
gần 20,000 người với những phân khu 
mới như Vườn Mai, Park River, West Bay, 
Thủy Nguyên – Marina, Thảo Nguyên - 
Mimosa, gần đây nhất là Aqua Bay Sky 
Reseidences và Ecopark Grand – The 
Island. 

Trên diện tích gần 500 ha, chỉ sau một 
nửa thập kỷ xây dựng và phát triển, tập 
đoàn Ecopark đã kiến tạo một khu đô thị 
chức năng kiểu mẫu, có tổng vốn đầu tư 
lên đến gần 10 tỷ USD, tiên phong và tiêu 
biểu cho xu hướng phát triển kiến trúc 
Xanh bền vững. 

15 năm là một chặng đường đủ dài để 
doanh nghiệp, với toàn bộ tấm trí và sức 

lực dành cho Ecopark, đã chứng minh 
được rằng một dự án do người Việt làm 
chủ, 100% vốn của Việt Nam, mang đậm 
phong cách Việt, xây dựng hoàn toàn từ 
vật liệu Việt Nam đã đàng hoàng sánh 
ngang tầm thế giới, được thế giới công 
nhận bằng những giải thưởng lớn trong 
nhiều năm liên tiếp. Điều này đã khẳng 
định một sự thật là một công ty tư nhân 
100% vốn của Việt Nam hoàn toàn có thể  
đứng ra và xây dựng đầu tư 1 dự án thành 
công trên tầm thế giới. 

Với Ecopark, công ty từ một doanh nghiệp 
nhỏ có vài thành viên chủ chốt ban đầu 
đã trở thành một tập đoàn hàng nghìn 
nhân viên, đạt được những thành tựu 
đáng kể cùng một vị thế vững chắc trên 
thị trường bất động sản Việt Nam. Đây 
cũng là một cột mốc quan trọng, đáng 
nhớ khi công ty đang hoàn tất những thủ 

tục cuối cùng để trở thành công ty đại 
chúng, chính thức bước lên một nấc phát 
triển mới nhằm hiện thực hóa giấc mơ 
về một mái ấm lý tưởng của nhiều thế hệ 
Việt với mô hình đô thị sinh thái đẳng cấp 
và nhân văn như Ecopark. 

Một chương mới đã mở ra đưa đến nhiều 
thách thức nhưng cũng vô vàn cơ hội. 
Chặng đường trước mặt còn rất dài 
nhưng với sự thành công của Ecopark, 
tầm nhìn vượt thời gian của tập đoàn 
Ecopark đã được chứng thực, trở thành 
động lực để công ty phấn đấu trở thành 
doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và 
khu vực trong lĩnh vực đầu tư bất động 
sản và phát triển đô thị sinh thái thông 
minh theo xu hướng Bất Động Sản Xanh.

Ảnh chụp thực tế nhà mẫu biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island, tháng 10.2018
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SÔI NỔI  HOẠT ĐỘNG
CHÀO MỪNG 

15 NĂM ECOPARK
NHÂN DỊP KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP, 

ECOPARK ĐÃ TỔ CHỨC NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH 
HOẠT ĐỘNG ẤN TƯỢNG TẠO KHÔNG KHÍ VUI 

TƯƠI, THI ĐUA SÔI NỔI TRONG TẬP THỂ CBNV, 
NGƯỜI LAO ĐỘNG ECOPARK, ĐỀ CAO NIỀM TỰ 

HÀO CỦA MỖI NGƯỜI ECO. 

Chuỗi hoạt động diễn ra với nhiều hình thức, bắt đầu từ tháng 7 đến 15/8/2018. 
Trọng tâm nhất chính là “Đêm Gala kỷ niệm 15 năm Ecpark” vào ngày 14-15/8 tại Hạ Long.
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 Bắt đầu từ đầu tháng 7/2018, giải bóng đá Eco Summer Cup 2018 đã diễn ra với sự tham gia của 
12 đội bóng là cán bộ nhân viên, cư dân Ecopark. Chức vô địch đã thuộc về đội Đoàn Thị Điểm 
Greenfield, đội về nhì là Evergreen, đội thứ ba là A2 Plus, đội khuyến khích là tập đoàn Ecopark. Các 
trận đấu diễn ra hết sức sôi nổi, kịch tính, không kém phần quyết liệt. Nhiều vận động viên đã có 
những pha bóng hay, tình huống hấp dẫn, thể hiện niềm đam mê đối với thể thao.

Tiếp đó, giải bơi CBCNV Ecopark với sự tham gia của những “kình ngư công sở”. 

 Với tinh thần 15 “Chung lý tưởng – Trọn niềm tin”, các 
trò chơi teambuilding đều thể hiện tinh thần đoàn kết, 
tinh thần đồng đội cùng nhau vượt qua các khó khăn thử 
thách để giành được thành công.

Các thành viên hào hứng nhảy vũ điệu riêng thể hiện 
được màu sắc của team mình. Đồng thời cùng nhau 
thiết kế riêng lá cờ thể hiện tên và slogan thể hiện sức 
mạnh ý chí của team.

Các đội chơi vượt qua 5 thử thách mang tên: 
Dấu ấn tiên phong, trao trọn niềm tin, ý chí kiên 
định, bứt phá chinh phục và gắn kết sức mạnh.
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Các đội sẽ vượt qua thử thách từ đó tìm ra triết lý cuối cùng của cuộc hành trình là nguyên tố thành công 
quan trọng nhất chính là sức mạnh gắn kết - muốn đi xa hãy đi cùng nhau

Tinh thần thể thao đầy hứng khởi của người Eco lan tỏa khắp bãi biển Hạ Long

Những nụ cười rạng rỡ thêm gắn kết tập thể
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Sân khấu đêm Gala đã bùng nổ với toàn bộ màn văn nghệ đặc sắc 
do chính các cán bộ công nhân viên Ecopark thể hiện. 

Các tiết mục được dàn dựng và tập luyện chuyên nghiệp sẽ được biểu diễn trên sân khấu thể hiện 
tinh thần tự tin năng động dám khẳng định mình của thế hệ những con người mạnh mẽ hiện đại.

Từ thời trang, nhạc kịch tới ca hát... mỗi cán bộ Ecopark đều là một nhân tố bí ẩn đầy tài năng 
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Tiết mục của ban cây xanh đã xuất sắc chinh phục cả hội trường, giành giải nhất. 

Hành trình 15 năm kiến tạo Ecopark giúp cho các thành viên vững tin vào sứ mệnh và đồng 
đội, để tiếp tục viết tiếp những câu chuyện vinh quang của tương lai.
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ECOPARK
-KHU ĐÔ THỊ 
PHỨC HỢP 
TỐT NHẤT 
VIỆT NAM

Đường dạo Rừng Cọ một ngày nắng đẹp
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HỘI TỤ CẢNH QUAN, KIẾN TRÚC, 
QUY HOẠCH THÔNG MINH, ĐỀ 
CAO SỰ SÁNG TẠO VÀ HIỆU QUẢ 
TRONG VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ - 
TIỆN ÍCH HIỆN ĐẠI CHO CƯ DÂN…, 
SAU GẦN 10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ 
PHÁT TRIỂN, ĐẾN NAY ECOPARK 
VẪN GIỮ VỮNG VỊ THẾ HÀNG ĐẦU 
THỊ TRƯỜNG VỀ MỘT KHU ĐÔ THỊ 
XANH KIỂU MẪU. 

NHỮNG GIẢI THƯỞNG LỚN
DÀNH CHO ECOPARK

Tháng 4.2018, Hiệp hội Bất động sản (BĐS) Việt 
Nam (VNREA) đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng quốc 
gia Bất động sản Việt Nam 2018. Với quy mô toàn 
quốc và được sự chỉ đạo, bảo trợ của Ban chỉ đạo 
Trung ương về Chính sách nhà ở và thị trường 
bất động sản và Bộ Xây dựng, Giải thưởng Quốc 
gia Bất động sản Việt Nam do Hiệp hội Bất động 
sản Việt Nam, phối hợp với Cục quản lý nhà và thị 
trường Bất động sản - Bộ Xây dựng tổ chức được 
đánh giá là giải thưởng danh giá nhất Việt Nam 
trong lĩnh vực bất động sản.
 
Giải thưởng được đánh giá là một cuộc “so găng” 
gay cấn giữa hàng trăm doanh nghiệp và dự án, 
hội ngộ đủ khắp các “anh tài” đang kinh doanh, 
hoạt động trong lĩnh vực BĐS. Vượt lên nhiều đối 
thủ, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị 
Việt Hưng (Vihajico), nay là tập đoàn Ecopark đã 
cùng lúc nhận 2 giải quan trọng: “Nhà phát triển 
bất động sản uy tín nhất” và “Khu đô thị tốt nhất”.
Chỉ một tháng sau đó tại Bangkok, Ecopark tiếp 
tục trở thành dự án duy nhất được vinh danh là 
“Khu đô thị phức hợp tốt nhất Việt Nam” trong 
lễ trao giải Bất động sản Quốc tế - International 
Property Awards (IPA) 2018. Ecopark cũng là đại 
diện duy nhất của Việt Nam được để cử tranh tài 
trong hạng mục “Khu đô thị phức hợp hàng đầu 
Châu Á – Thái Bình Dương” của Giải thưởng IPA, 
dự kiến trao giải vào tháng 10/2018.
 
Ngoài ra, Ecopark còn nhận 2 giải thưởng quan 
trọng khác là “Dự án phát triển BĐS hàng đầu Việt 
Nam cho phân khu Aqua Bay” và  “Dự án phát 
triển khu cao tầng hàng đầu hàng đầu Việt Nam 
cho các tòa tháp Aqua Bay Sky Residences”. 
Giải thưởng Bất động sản Quốc tế là một trong 
những giải thưởng bất động sản thường niên uy 
tín bậc nhất thế giới, được coi là bảo chứng chất 
lượng xuất sắc trong lĩnh vực bất động sản. Trong 
gần một thập kỷ phát triển, Ecopark đã liên tiếp 
nhiều năm liền đoạt những giải thưởng danh giá 
của IPA như ‘Thiết kế cảnh quan khu đô thị tốt 
nhất thế giới” (2015),  “Dự án xanh hàng đầu Đông 
Nam Á” (2013, 2014) hay “Khu đô thị phức hợp 
hàng đầu Việt Nam”(2017).  

Việc đoạt giải IPA trong nhiều năm liên tiếp đang 
chứng tỏ vị thế tiên phong dẫn dắt thị trường và 
phát triển bền vững của Ecopark. 
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KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ XANH
ĐẲNG CẤP
 
Là khu đô thị đặc biệt nằm giữa sông Hồng và 
sông Đuống, trải dài bên bờ sông Bắc Hưng Hải, 
Ecopark không còn là cái tên xa lạ với nhiều người. 
Giờ đây, chỉ cần nhắc đến  Ecopark là đồng nghĩa 
với việc bạn đang nói tới một “thành phố” xanh 
tươi đáng sống bậc nhất miền Bắc.
Khi đến với khu đô thị Ecopark, thứ không thiếu 
nhất chính là cây xanh. Từ những tòa căn hộ cao 
tầng đến những khu biệt thự hiện đại đều được 
bao quanh bởi một màu xanh tươi mát của các 
loại cây trồng lớn nhỏ. Ở Ecopark, không gian cây 
xanh, mặt nước có diện tích lên tới 110ha, đạt tỷ lệ 
125 cây/người. Trong tình hình mỏi mắt mới tìm ra 
một dự án được đầu tư cây xanh, số lượng cũng chỉ 
dừng ở con số hàng chục, hàng trăm - thì với tỷ lệ 
này, có thể nói cây xanh là “đặc sản” của Ecopark.
Nhờ diện tích xanh rộng lớn, Ecopark sở hữu chất 
lượng không khí sạch đạt chuẩn châu Âu, nhiệt 
độ luôn thấp hơn 4 độ so với nội đô Hà Nội trong 
những ngày hè nắng nóng. Ecopark mang lại cho 
cư dân không chỉ là một ngôi nhà, mà còn là cả 
một môi trường sống hoàn hảo. 
 
Không còn lo lắng về khoảng cách xa gần, không 
còn thấp thỏm khi phải rời xa trung tâm phố hội 
tức là từ bỏ những tiện nghi... cư dân Ecopark hiện 
đang được hưởng một cuộc sống thật sự đẳng cấp, 
không chỉ về cảnh quan mà còn tràn ngập những 
tiện tích 5 sao đầy đủ từ thương mại, giải trí đến 
giáo dục, y tế... Nhu cầu được nghỉ ngơi, thư giãn 
giữa thiên nhiên không còn là nỗi niềm mong ước 
của nhiều người nữa bởi điều đó đang được diễn ra 
từng ngày tại Ecopark. 

“MẢNH GHÉP” HOÀN HẢO
CỦA ECOPARK

Trong suốt gần một thập kỷ qua, người dân từ chỗ 
hoài nghi đến chỗ tin tưởng và truyền tai nhau 
cùng mua nhà tại Ecopark. Rủ nhau về định cư tại 
Ecopark để cùng hít thở khí trời trong lành, để trẻ 
con được tự do vui chơi gần gũi thiên nhiên, để 
mỗi thành viên trong gia đình được tận hưởng đầy 
đủ các dịch vụ cao cấp... Có lẽ khó có khu đô thị 
nào nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực như 
Ecopark trong suốt thời gian vận hành vừa qua.
 
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, tập đoàn Ecopark 
đang nỗ lực hết mình để đưa Ecopark nâng tầm 
thành một khu đô thị Xanh đẳng cấp với những 
dự án bất động sản có vị thế độc tôn như dự án 
biệt thự đảo Ecopark Grand – The Island. Mang 
hơi hướng đảo Cọ Palm Island kỳ vĩ tại Dubai, lần 
đầu tiên tại miền Bắc xuất hiện một quần thể biệt 
thự đảo thượng lưu, nơi toàn bộ những căn biệt 
thự đều tiếp xúc với mặt nước và được bao phủ bởi 
thảm thực vật nhiều tầng tán. Cùng với nhà phố 
triệu đô Marina Arc, Ecopark Grand - The Island 
mang trong mình sứ mệnh đại diện cho những giá 
trị vượt trội, đẳng cấp nhất của Ecopark, là “mảnh 
ghép” hoàn hảo của bức tranh khu đô thị phức hợp 
có tổng vốn đầu tư lên đến 10 tỷ USD mà chủ đầu 
tư tập đoàn Ecopark  - “Nhà phát triển bất động 
sản uy tín nhất” - đã mong muốn kiến tạo. 

Tổng giám đốc Đào Ngọc 
Thanh đại điện Vihajico nhận 

giải thưởng Nhà phát triển Bất 
động sản uy tín nhất trong lễ 

trao giải Giải thưởng Quốc gia 
Bất động sản Việt Nam 2018.

Phối cảnh dự án biệt thự trên đảo 
Ecopark Grand – The Island
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ECOPARK
– THE BEST 

URBAN 
DEVELOPMENT 

IN VIETNAM
ECOPARK’S LANDSCAPE, ARCHITECTURE, 
PLANNING, CREATIVITY AND EFFICIENCY 
HAVE HELPED IT TO PROVIDE EXCELLENT 
SERVICES AND UTILITIES FOR RESIDENTS 

THROUGH THE LAST 10 YEARS OF 
ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT. 

EVEN NOW, ECOPARK STILL HOLDS THE 
LEADING MARKET POSITION IN THE 

GREEN URBAN MODEL SECTOR. Photo taken at Aqua Bay in May, 2018

0 56



F E AT U R E

에코파크
- 베트남
에서의 
최고인 
콤플랙 
도시
시민에게 현대적인 서비스 

및 편익을 제공하는 데에 

효과적이며 창의적인 

풍경, 건축 및 스마트한 

개발전략이 모여있는 도시, 

형성되고 발전해 온지 10

여년인 지금의 에코파크는 

초록모델 도시시장에서 

선두를 달리고 있습니다.

GREAT PRIZES FOR ECOPARK

In April 2018, Vietnam Real Estate 
Association (VNREA) held a ceremony to 
award the Vietnam National Property 
Awards 2018. Thanks to the national scale 
and the direction and sponsorship of the 
Central Steering Committee on housing 
and real estate market policy as well as the 
Ministry of Construction, Vietnam National 
Property Awards ceremony, organized by 
the Association of Real Estate Vietnam, 
in collaboration with the Department 
of Housing and Real Estate Market 
Management - Ministry of Construction, is 
considered the most prestigious award in 
the real estate sector.
The prize is considered a “gauntlet” 
between hundreds of businesses and 
projects, and a chance to meet the best of 
the best who are trading and operating 
in the field of real estate. Beating out 
many competitors, Viet Hung Investment 
and Urban Development Joint Stock 
Company (Vihajico), now known as The 
Ecopark Corporation, the owner of Ecopark, 
simultaneously received two important 
awards, including “The most prestigious 
real estate developer” and “The best urban 
area”.
Only a month later in Bangkok, Ecopark 
continued to be the only project to be 
honored as “Best Mixed-used Development 
Viet Nam” at the 2018 International 
Property Awards (IPA). Ecopark is also 
the only representative of Vietnam to be 
nominated for the prize in the “Best Mixed-
used Development Asia - Pacific” – category 
of the IPA Awards, which is scheduled to be 
presented in October 2018.
In addition, Ecopark also received two other 
important awards, including “Residential 
High-rise Development Viet Nam” for 
AquaBay Sky Residences” and “Residential 
Development Viet Nam” for Aqua Bay.
The International Property Awards is 
one of the most prestigious annual real 
estate awards in the world, considered to 
honor outstanding quality in the field of 
real estate. Through nearly a decade of 
development, Ecopark has won consecutive 
IPA awards such as “Best international 
residential landscape architecture” (2015), 
‘The Leading Green Project in Southeast 
Asia” (2013, 2014) and “Vietnam’s leading 
urban complex” (2017).
Winning the IPA awards for many 
consecutive years has proved Ecopark’s 
leading position in the market and in the 
sustainable development field.

GREEN HIGH-QUALITY 
URBAN SPACE 
 
Ecopark, a special urban complex located 
between the Red River and the Duong River, 
stretching along the Bac Hung Hai River, 

에코파크의 수상 항목

2018년4월 베트남 부동산협회 (VNREA)가 
2018년 베트남 부동산 구가 수상식을 개최했습
니다. 전국의 규모로 주택 및 부동산시장에 대한 
중앙 지휘부와 건설부의 지도 및 지원으로 베트
남 부동산 협회 외 주택 및 건설부의 부동산 시
장 관리국이 개최해 본 베트남 부동산국가 수상
식은 베트남 국내 부동산 영역에서 가장 영예로
운 상으로 평가됩니다.

본 상은 수백 개의 기업들의 치열한 경기로 평가 
되었으며 부동산 영역에서 경영하고 활동하고 있
는 모든 영재가 모인 자리였습니다. 수많은 경쟁
자를 이기고 에코파크의 주 투자자인 베트흥 도
시 투자 및 개발 주식회사 (Vihajico)가 중요한 2
개의 상인 “최고 위신 있는 부동산 개발자 상” 및 
“최고의 도시 상”을 수상했습니다.

그리고 1개월 후 태국 방콕에서 진행된 2018년 
국제부동산 수상식 (International Property 
Awards IPA)에서 에코파크가 유일하게 베트남
의 최고인 콤플랙 도시로 또다시 이름을 불리게 
되었습니다. 또한, 에코파크는 IPA의 “아시아-태
평양의 최고 콤플랙 도시”항목에서 베트남의 유
일한 대표로 후보 선발되었습니다. 해당 상은 
2018년 10월에 수상식 개최할 예정입니다.

그 외에, 에코파크는 다른 2개의 상인 “Aqua 
Bay 분구에서의 베트남 최고인 부동산 개발 프
로젝트”및 “ Aqua Bay Residences 타워에 대
한 베트남 최고의 고층 지역 개발 프로젝트”를 
수상했습니다.

국제부동산상 (International Property 
Awards)은 세계적으로 매년 진행된 수상식들 
중 하나이며 부동산 영역에서 우수한 품질을 보
증으로 여겨왔습니다. 지난 10년 발전해 온 에코
파크는 연속적으로 “세계 최고 도시 풍경 디자인 
상” (2015년), “동남아의 최고 초록 프로젝트 상” 
(2013년), “베트남 최고의 콤플랙 도시” (2017년) 
등 여러 번 IPA상을 수상했습니다. 

연속으로 몇 년간 IPA 상을 수상한 것은 에코파
크의 시장 지도 역할과 지속적인 발전 가능성을 
보여주고 있습니다. 

최고급 초록도시 공간

홍강과 두엉 강 사이에 위치한 특별한 도시, 북흥
하이 강가에 뻗쳐 있는 에코파크는 많은 사람에
게 더 이상 새로운 이름이 아닙니다. 현재, 에코
파크라는 이름만 들어도 바로 베트남 북부에서 
가장 살기 좋은 초록 “도시”로 떠오를 만큼 인정
되고 있습니다. 

에코파크에 오면 알겠지만 여기서 가장 부족하
지 않은 요소가 바로 초록 나무다. 고층 아파트 
빌딩부터 현대적인 저택까지 크고 작은 나무로 
모두 초록색으로 커버 되어 있습니다. 에코파크
에서 초록색 나무 및 수면 (水面)공간의 면적은 
110ha 이며 125그루/평의 비율을 달성했습니다. 
몇몇 안 되는 초록색 나무에 집중적으로 투자한 

0 57



F E AT U R E

is no longer a new name to many people. 
Ecopark is currently referred to as the most 
worth-living-in green “city” in the Northern 
area.
When coming to Ecopark, we can admire 
boundless green fields. High-rise apartment 
buildings and modern villas are surrounded 
by the fresh green color of large and small 
plants. Ecopark possesses a unique space 
and water surface area of 110ha, with 
more than 125 plants for each person. In 
comparison to the few other projects that 
invest in plants and trees for their living 
environment,  but only reach the number of 
tens and hundreds, it can be proudly stated 
that greenery is one of Ecopark’s specialties.  
Thanks to the large green area, Ecopark has 
clean, European-standard air quality, the 
temperature of which is always 2 degrees 
lower than that in the capital of Hanoi on hot 
summer days. Ecopark brings residents not 
only a house, but also a comfortable living 
environment and beautiful home. 
Leave behind the worries about distance and 
concern when you have to leave the center of 
the city with its downtown facilities, because 
Ecopark residents enjoy a high-quality 
lifestyle, not only in terms of landscape but 
also full of 5-star facilities ranging from 
trade, entertainment to education and health 
services. The needs of resting and relaxing 
in nature is no longer an unfulfilled desire of 
many people, because it is happening every 
day at Ecopark.

THE PERFECT “PIECE” OF 
ECOPARK 

For nearly a decade, people have gone 
from being skeptical to having trust, as well 
as sharing and persuading others, to buy 
houses at Ecopark. Settling down together 
in Ecopark means breathing in the fresh air, 
having the children freely play in nature, and 
letting every member of the family enjoy the 
full range of high-end services. Certainly, no 
other urban area can receive such positive 
feedback as Ecopark has over the last ten 
years.
 Furthermore, the Ecopark Corporation is 
sparing no effort in  making Ecopark the 
most high-end green urban area, with 
unique real estate projects such as Ecopark 
Grand - The Island. Inspired by the majestic 
Palm Island in Dubai, for the first time, the 
Northern area has witnessed an upscale 
island villa complex where all the properties 
come in contact with the water and are 
surrounded by several layers of canopy. 
Along with million-dollar houses, Ecopark 
Grand - The Island aims to present the 
most excellent and high-quality aspects of 
Ecopark, the perfect “piece” of the urban 
complex picture, which the owner, Ecopark 
Corporation - “the most prestigious real 
estate developer” - expects to create with a 
total investment capital of up to $10 billion 
USD. 

Rung Co road, Ecopark 2018 
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프로젝트가 많지 않은 현재로서 해당 비율
로 나무가 에코파크의 특산이라고 부를 수 
있을 정도입니다. 

초록색 공간의 면적이 큰 이유로 에코파
크의 공기 질은 유럽의 수준에 달하며 뜨
거운 한 여름에 하노이 시내에 비해 온도
가 늘 2도 더 낮았습니다. 에코파크는 주민
들에게 한 지붕의 집을 제공해 주는 것 뿐
만 아니라 완벽한 삶의 환경까지 제공해 주
고 있습니다.

 멀고 가까운 거리에 대한 고민을 더 이상 
안 해도 됩니다. 또한, 시내를 벗어나면 편
익을 포기해야 된다는 걱정도 이제 할 필요
가 없습니다. 에코파크의 주민들은 현재 최
고급의 삶의 질을 누릴 수 있을 것입니다. 
풍경 뿐만 아니라 무역, 여가활동부터 교
육, 의료까지 5성급 기준의 서비스를 받을 
수 있을 것입니다. 자연 속에서 쉬면서 휴양 
보내는 욕구가 더 이상 많은 사람들의 꿈이 
아닙니다. 왜냐하면 그것은 현재 에코파크
에서의 일상입니다. 

에코파크의 완벽한 “조각”

지난 10년동안, 주민들이 의심이 많았던 시
작 점부터 신뢰하는 단계까지 넘어와 소문
을 퍼트려 에코파크에 함께 집을 사기 시작
했습니다. 맑은 공기에 같이 살며 자녀들이 
자연과 어울리게 놀 수 있게 하고, 가족의 
모든 구성원이 고급스러운 서비스를 받을 
수 있도록 에코파크에 와서 정착하고 있습
니다. 운영해 온 지난 시간 동안 에코파크처
럼 적극적인 피드백을 받을 수 있는 신도시
가 거의 없었습니다.

 그렇지만 the Ecopark Corporation는 
여기서 멈출 생각이 없습니다. 에코파크가 
최고급인 초록 도시가 될 수 있도록 최선
을 다 하고 있습니다. 구체적으로 에코파크 
그랜드 – 더 아이랜드와 같은 우수한 부동
산 프로젝트를 실행하고 있습니다. 두바이
의 거대한Palm Island의 분위기와 비슷
한 점, 베트남 북부에서 처음으로 모든 저
택이 수면 (水面)과 접촉되며 다층의 식물
로 안겨진 저택의 아이랜드 군체가 생겼습
니다. Marina Arc 최고가 저택 지역과 함
께 에코파크 그랜드 – 더 아이랜드를 에코
파크에 위탁하며 최고 품질의 가치들을 대
표 역할을 사명으로 삼고 있습니다. 동시에 
이는 100억 달러의 투자금을 투자하는  “최
고로 신뢰 할 수 있는 부동산 개발자”인 비
하지코 (the Ecopark Corporation)가 구
축하고 싶은 콤플랙 도시 그림의 완벽한 “
조각”입니다. 
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LẦN ĐẦU TIÊN TRONG NHIỀU NĂM THAM 
GIA TRANH GIẢI Ở GIẢI THƯỞNG BẤT 
ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ (INTERNATIONAL 
PROPERTY AWARDS) ECOPARK ĐƯỢC 
VINH DANH Ở HẠNG MỤC “DỰ ÁN PHÁT 
TRIỂN KHU CAO TẦNG HÀNG ĐẦU VIỆT 
NAM” DÀNH CHO CÁC TÒA THÁP TẠI PHÂN 
KHU AQUA BAY SKY RESIDENCES. 

ĐIỀU GÌ 
LÀM NÊN 
DỰ ÁN 
CAO TẦNG 
ĐÁNG SỐNG 

Ảnh chụp thực tế Aqua Bay tháng 10.2018
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AQUA BAY SKY RESIDENCES – DỰ ÁN CAO TẦNG 
HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
Aqua Bay Sky Residences gồm 7 toà tháp cao từ 30 đến 36 tầng, cung 
cấp cho thị trường gần 3.000 căn hộ diện tích phong phú, phù hợp với 
nhiều đối tượng khách hàng. Đặc biệt, đây là cụm nhà ở có vị trí vô cùng 
đắc địa tại trung tâm phân khu Aqua Bay, liền kề những tiện ích 5 sao 
hàng đầu, sở hữu thiết kế tinh tế và nội thất cao cấp, kiến tạo nên cuộc 
sống hiện đại riêng tư và thoáng rộng bậc nhất hiện nay.

Được quy hoạch dưới bàn tay tài ba của công ty thiết kế hàng đầu thế 
giới, các tòa tháp tại Aqua Bay sở hữu điểm nhấn cảnh quan đặc sắc 
với vịnh thủy rộng lớn và sân golf đẳng cấp. Lần đầu tiên và duy nhất 
tại miền Bắc, khách hàng sẽ được sở hữu căn hộ cao cấp có tầm nhìn 
panorama hai hướng rộng mở, thoáng đẹp không giới hạn đến sân golf 
xanh ngút ngàn và mặt nước khoáng đạt, đem lại cho cư dân trải nghiệm 
sống xanh trọn vẹn – điều tưởng như chỉ có thể tìm thấy tại các khu nghỉ 
dưỡng đắt đỏ xa trung tâm.

Về thiết kế, mỗi căn hộ tại đây đều được chiếu sáng và thông gió tự nhiên. 
Ánh nắng và gió mát tràn ngập khắp căn nhà, từ bất kỳ phòng khách, 
phòng ăn hay phòng ngủ đều có thể phóng tầm mắt tận hưởng cảnh 
quan ngay ngoài khung cửa. Phòng khách và phòng ăn được thiết kế liên 
thông, có thể kết nối với bếp và các phòng đa năng tạo thành một không 
gian rộng lớn. Mặt bằng căn hộ hợp lý đến từng chi tiết nhỏ, tuỳ theo nhu 
cầu, chủ nhân có thể chỉnh sửa linh hoạt như thay đổi diện tích phòng 
khách, tăng số lượng phòng ngủ hoặc thêm không gian sinh hoạt chung. 

Aqua Bay Sky Residences cũng là dự án cao tầng liền kề hệ thống tiện ích 
đẳng cấp nhất của Ecopark như quảng trường trung tâm, quần thể vui 
chơi giải trí, ẩm thực, nhạc nước, trung tâm tổ chức sự kiện độc đáo, trung 
tâm thể thao 5 sao Sport Arena, học viện Golf EPGA, sân golf 18 hố và hệ 
thống trường học liên cấp quốc tế có tên tuổi như Wellspring, Edison…

Chọn an cư tại Aqua Bay, cư dân có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng 
một cuộc sống viên mãn, đủ đầy cho tất cả các thành viên trong gia đình. 

Màu xanh ngút tầm mắt của sân golf EPGA
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SỐNG XANH ĐẲNG CẤP GIỮA LƯNG 
CHỪNG TRỜI
Tuy nhiên, nếu chỉ là dự án có quy hoạch thông minh, 
thiết kế đẳng cấp cùng hệ thông tiện ích phong phú, 
hẳn là Ecopark khó có thể được vinh danh trong 
hạng mục “Dự án phát triển khu cao tầng hàng đầu 
Việt Nam”. Có thể nói, nhìn tổng thể Aqua Bay Sky 
Residences sẽ cảm nhận được sự sâu sắc và tâm 
huyết của chủ đầu tư Ecopark. Lẽ thường, với vị thế 
vàng giữa lòng khu đô thị như phân khu này, đa phần 
các chủ đầu tư sẽ tập trung khai thác tối đa mật độ 
xây dựng để đạt được thành quả kinh tế tối ưu nhất. 
Nhưng với Ecopark, Vihajico không chọn bán nhà mà 
là bán một phong cách sống. Đã từ lâu, Ecopark nổi 
tiếng là khu đô thị với không gian xanh đẳng cấp bậc 
nhất miền Bắc. Chọn sống ở Ecopark đồng  nghĩa với 
việc chọn một cuộc sống thật sự chất lượng giữa cảnh 
quan tuyệt đẹp, cộng đồng văn minh cùng những giá 
trị sống khác biệt. Để xây dựng được một dự án cao 
tầng thể hiện đầy đủ những giá trị cốt lõi đó, Ecopark 
đã dành ra rất nhiều tâm huyết, trí lực, sáng tạo. 
Thành quả cuối cùng đáng tự hào đó chính là tòa 
tháp đẳng cấp chưa từng có tại Ecopark: Grand Park 
Premium.  

Cùng tọa lạc tại trung tâm của trung tâm Ecopark, 
nhưng Grand Park Premium có vị trí đắc địa nhất 
trong 7 tòa nhà. Một mặt giáp sân golf rộng lớn, mặt 
còn lại hướng ra dải hồ xanh ngọc bích. Đây cũng là 
lần đầu tiên và duy nhất hiện nay tại miền Bắc, khách 
hàng được sở hữu căn hộ với tầm nhìn rộng tới 270 
độ đáng giá triệu đô, ôm trọn dải xanh ngút ngàn của 
sân golf 18 hố. 

Mang đậm phong cách thiết kế châu Âu tráng lệ, 
Grand Park Premium sở hữu sảnh căn hộ có không 
gian rộng lớn và lộng lẫy, ốp đá trắng tự nhiên cùng 
những khung cửa sổ hoa văn cầu kỳ, thủ công. Các chi 
tiết trang trí nội thất cũng đậm chất châu Âu cổ điển, 
quý phái như gương giả cổ, sofa sang trọng… 

Nhưng có lẽ điểm đặc biệt nhất của Grand Park 
Premium là sự xuất hiện của hơn 120 siêu phẩm 
căn hộ rộng từ 150 - 200m2, nằm trong Bộ sưu tập 
Kỳ quan căn hộ - The Collection. Sở hữu ban công 
Skydeck siêu đẳng cấp rộng tới 30m2 và thang máy 
riêng đến tận cửa nhà, Premium150+ và Premium200+ 
là những bất động sản giá trị nhất của Ecopark, biểu 
tượng của cuộc sống thượng lưu giữa lưng chừng trời, 
nơi chủ nhân trân trọng bản thân và tận hưởng những 
nét tinh túy nhất trong mọi khía cạnh cuộc sống, từ 
ẩm thực, nghỉ ngơi thư giãn, thưởng thức âm nhạc, 
sưu tập nghệ thuật…

Để chủ nhân có được cuộc sống xứng tầm với những 
kỳ quan căn hộ, chủ đầu tư đã dành một chi phí không 
nhỏ vào việc cung cấp những tiện ích vượt trội phục 
vụ tối đa nhu cầu sống hoàn hảo của các khách hàng 
như: Smart Home Ready, hệ thống an ninh bảo mật 
ba lớp, dịch vụ lễ tân 24/7, hầm liên thông và hệ thống 
câu lạc bộ 5 sao cao cấp…

Bằng uy tín và tầm nhìn chiến lược đã được khẳng 
định, chủ đầu tư tập đoàn Ecopark đã kiến tạo nên 
một phong cách sống thượng lưu mới đáng mơ ước 
trong những “biệt thự” độc bản giữa lưng chừng trời 
tại Aqua Bay Sky Residences. Nằm trong khu đô thị 
lớn nhất miền Bắc, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên 
tràn ngập màu xanh và môi trường sống trong lành, 
an toàn, khoáng đạt,  Aqua Bay Sky Residences là nơi 
chất lượng cuộc sống được lấy làm trung tâm: sống 
xanh hơn, đẳng cấp hơn, tốt đẹp hơn. 
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Phối cảnh sảnh căn hộ 
Grand Park Premium

Biệt thự độc bản giữa lưng 
chừng trời The Collection
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WHAT CREATES 
VIETNAM’S 
LEADING 
HIGH-RISE 
BUILDING 
PROJECT? 

베트남의 최고 고층 건
물 수준은 무엇인가?

Aqua Bay Sky Residences
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FOR THE FIRST TIME, AFTER 
MANY YEARS OF COMPETITION 

AT THE INTERNATIONAL 
PROPERTY AWARDS, ECOPARK 

HAS BEEN HONORED IN THE 
CATEGORY OF “RESIDENTIAL 

HIGH-RISE DEVELOPMENT 
VIETNAM” FOR THE TOWER 

BUILDINGS IN AQUA BAY SKY 
RESIDENCES.

국제부동산대회(INTERNATIONAL 

PROPERTY AWARDS)에서 

수년 간의 경쟁 끝에ECOPARK

는 처음으로 AQUA BAY SKY 

RESIDENCES에 대해 베트남의 최고 

고층 건물상을 받게 되었습니다.
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AQUA BAY SKY RESIDENCES 
– VIETNAM’S LEADING HIGH-
RISE PROJECT 
Aqua Bay Sky Residences consists of 7 high-
rise towers from 30 to 36 floors, providing the 
market with nearly 3,000 apartments in an 
area suitable for a wide range of customers. 
This is a very well-located apartment complex 
at the center of Aqua Bay subdivision, 
accompanied by top 5-star facilities. Moreover, 
it possesses an exquisite design and high-
quality furniture that creates the most modern, 
private and spacious lifestyle available today.

Planned by the talented hands of the world’s 
leading design company, Aqua Bay towers 
feature spectacular landscapes with large 
bays and luxurious golf courses. For the first 
and only time in the North, customers will own 
high-end apartments with panoramic views of 
two wide-open, beautiful, boundless vistas of 
an expansive green golf course and a beautiful 
lake. The view brings the residents the full 
‘green life experience’ that can only normally be 
found in expensive resorts far away from the 
city center.

In terms of design, each apartment is naturally 
illuminated and ventilated, bringing sunlight 
and a cool breeze into the home. From any 
living room, dining room or bedroom, it’s 
possible to enjoy the scenery directly from the 
windows. The interior rooms are interconnected 
with dining rooms, and can be connected to 
the kitchen and multi-purpose room to create a 
large space. The apartment layout is designed 
to include small details and can be altered to 
meet the customer’s requirements. The owners 
can modify the apartment flexibly such as 
changing the living room area, increasing the 
number of bedrooms or adding more common 
living space.

Aqua Bay Sky Residences is also a high-rise 

project adjacent to Ecopark’s most advanced 
lifestyle space, including the central square, 
entertainment - food court – water-music 
complex, unique events center, 5-star sports 
center and arena, EPGA Golf Academy, 18-hole 
golf course and well-known international school 
systems Wellspring Edison. 

When choosing to settle down at Aqua Bay, the 
residents can enjoy complete peace of mind, 
and a full, varied lifestyle for all members of the 
family.

HIGH-QUALITY GREEN LIVING 
IN THE SKY 
However, if it were only a project with smart 
planning, high class design and a rich system 
of utilities, it would be difficult for Ecopark to be 
honored in the category of “Residential High-
rise Development Viet Nam”. Overall, looking 
at Aqua Bay Sky Residences demonstrates 
the profound vision and enthusiasm of the 
investor – that of Ecopark. Normally, with such 
a valuable position in the heart of an urban 
area like Ecopark, most investors will focus on 
maximizing the construction density to achieve 
the best economic results. But with Ecopark, 
Vihajico does not choose to sell houses but to 
sell a lifestyle. Ecopark has long been known 
as the urban area with the greenest space 
in the North. Choosing to live in Ecopark 
means choosing a truly high quality lifestyle 
surrounded by beautiful scenery, a civilized 
community and distinct living values. To build 
a high-rise project full of these core values, 
Ecopark has devoted a lot of heart, intellectual, 
and creative effort. The pinnacle of this is the 
tower housing Ecopark: Grand Park Premium.

Located in the heart of the Ecopark, Grand 
Park Premium has the most prime location 
among the 7 buildings. A large golf course 
is on one side, the other side faces the clear 

blue lake. This is also the first and only 
project in the North that allows customers to 
own apartments with a ‘million dollar view’, 
comprising 270-degree vistas of the 18-hole 
golf course. 

Designed based on European aesthetic 
principles, Grand Park Premium boasts 
spacious and splendid living spaces, natural 
white tiles and sophisticated window frames. 
The interior details are also in European-classic 
style with the antique mirrors, luxury sofas, and 
other high-end furniture. 

But perhaps the most special feature of Grand 
Park Premium is the availability of more than 
120 premium apartments ranging from 150 
to 200m2, known as ‘The Collection’. Offering 
upscale super high-quality Skydeck balconies 
of up to 30m2 and private elevators to the front 
door, the Premium150 + and Premium200 + are 
the most valuable properties in Ecopark, the 
symbol of high-class living in the sky, where the 
owners live indulgently and enjoy the essence 
of the highest standards of food, relaxation, 
music, and art.  

In order for owners to fully enjoy the wonders 
of the apartments, the investor has spent a 
considerable amount on delivering superior 
facilities to serve the  needs of customers such 
as being Smart Home Ready, including a three-
tier security system, 24/7 front desk service, 
interconnected tunnel and 5-star luxury club 
and bar. 

The strategic vision of the investor – the 
Ecopark Corporation, offers a  lifestyle worthy 
of fantasy, in a series of unique villas in the sky 
at Aqua Bay Sky Residences. Situated in the 
largest urban area in the North, famous for its 
natural beauty and green surroundings, Aqua 
Bay Sky Residences is a place where quality 
of life is prioritized, and living a greener, high-
class, and better life comes first. 

Photo taken at  show luxury
appartment of Aqua Bay Sky Residences
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Aqua Bay Sky Residences – 베트남
의 고급 고층 건물 프로젝트

Aqua Bay Sky Residences는 30층에서 36층까
지 구성된 7개 타워로 구성되어 있으며 넓은 면적 
및 적합한 여러 고객을 대상으로 3,000채의 아파
트를 시장에 제공합니다. 특히, 여기에 있는 집들
은 Aqua Bay 구역의 중심의 아름다운 곳에 위치
하여 옆에 있는 5성 최고급 편의시설과 아름다운 
디자인 및 고급 가구를 갖추고 있으며 현대적인 
삶을 창조합니다.

세계적 수준의 디자인 회사는 신개발을 하게 됐
고Aqua Bay에 있는 건물들은 고급 골프장 및 큰 
호수로 멋진 풍경이 펼쳐져 있습니다. 처음으로 
북부지역에서 고객들이 고급스러운 골프장과 맑
은 물을 무제한으로 볼 수 있는 개방적이고 쾌적
한 전망을 갖춘 고급 아파트를 소유할 수 있습니
다. 주민들은 천연 자연 생활을 체험할 수 있는데 
이것은 시내에서 멀리 떨어진 고급스러운 리조트
에서만 찾을 수 있습니다.

디자인과 관련하여 각 아파트는 밝고 자연스럽게 
환기됩니다. 햇빛과 시원한 바람은 집 안을 가득 
채우며 거실, 주방, 그리고 침실로부터 문 바깥 쪽
의 풍경을 구경할 수 있습니다. 거실과 주방은 서
로 연결되어 있어서 다용도실은 넓은 공간을 만
들게 됩니다. 아파트 평면은 모든 세부 사항이라
도 적합하게 설계되었으며 수요에 따라 주인이 거
실 공간의 면적을 변경하거나 침실 수를 늘리거
나 일반적인 생활 공간을 추가하는 것 등을 수정
할 수 있습니다.

Aqua Bay Sky Residences는 중앙광장, 오락장, 
음식점, 워터 뮤직, 이벤트 센터, Sport Arena 
5성 스포츠 센터, EPGA 골프학원, 18홀 골프
장, 유명한Wellspring, Edison국제 학교 등 
Ecopark 의 최고 편의시설 옆에 있는 고층 건물 
프로젝트입니다.   Aqua Bay에서 살기를 선택하

시면 거주자와 모든 가족 구성원이 걱정 없이 편
안한 삶을 만끽할 수 있습니다.

하늘 아래에 사는 고급 천연 친환경

그러나 잘 계획된 프로젝트이고 잘 설계됐으며 
풍부한 편의시설이 있어도Ecopark은 베트남의 
고급 고층 건물 프로젝트대회에서 상을 받기가 어
렵습니다. Aqua Bay Sky Residences를 전체적
으로 보시면Ecopark 투자의 깊이와 열정을 느낄 
수 있을 것입니다. 보통 도시지역 중심의 좋은 위
치로 대부분 투자들은 최고의 경제적인 효과를 
얻기 위해서 건축밀도를 개발하는 데 집중을 할 
것입니다. Ecopark 로서 Vihajico는 아파트를 
판매하는 게 아니라 생활방식을 판매합니다. 오
래전부터Ecopark은 북부지역에서 고급 녹색공
간 도시로 유명한 곳입니다. Ecopark에 살기를 
선택하는 것은 아름다운 경치, 문명 사회와 독특
한 생활 가치 사에서 진정으로 양질의 삶을 선택
하는 것을 의미합니다. 고급 고층 건물 프로젝트
를 건설하기 위하여Ecopark은 성실하고 노력하
며 참신함 등 많은 시간을 투자하였습니다.

마지막으로 가장 자랑할 만한 성과는 Ecopark: 
Grand Park Premium의 고급 고층 건물인 것
입니다.

Ecopark 중심에 위치하여 있지만Grand Park 
Premium은 7개의 주요 명소 중 하나입니다. 한
쪽에는 비취빛호수에 인접하고 또 한쪽에는 큰 
골프장에 인접합니다. 북부지역에서는 처음으로 
고객님이 18홀 골프장을 볼 수 있으며 270도 넓
은 전망의 아파트를 소유할 수 있습니다. 

세련된 유럽풍의 디자인을 갖고 있는 Grand 
Park Premium은 넓고 화려하게 장식된 거실, 
자연색의 흰색 타일, 그리고 정교한 창틀을 설계
하게 되었습니다. 인테리어 세부는 고대 거울, 고

급 소파 등 대담한 유럽 고전풍을 설치하게 되었
습니다.

Grand Park Premium의 가장 특별한 특징은 
150 - 200m2 에 이르는 120개 아파트가 나타났
다는 것입니다. 30m2의 아름다운 발코니와 각 
아파트의 정문까지 개인 엘리베이터가 있습니다. 
Premium150+ và Premium200+은 Ecopark
의 가장 가치 있는 부동산입니다. 이것은 하늘의 
한가운데에 있는 높은 사회의 상징입니다. 거주자
는 자신을 높이 평가하고 음식, 여가생활, 음악을 
즐기는 것, 그리고 예술품 수집까지 인생의 모든 
측면의 본질을 즐깁니다.

제작자는 아파트 디자인으로 편안한 생활을 하기 
위해 스마트 홈 레디 (Smart Home Ready), 보
안 시스템 3 계층, 24/7리셉션 서비스, 연결된 지
하, 그리고 고급 5성 클럽 시스템과 같은 고객의 
완벽한 삶의 요구에 부응할 수있는 뛰어난 시설
을 제공하기 위해 상당한 돈을 투자했습니다.

위신과 전략적 비전을 바탕으로 the Ecopark 
Corporation 의 투자는Aqua Bay Sky Resi-
dences에서 하늘 아래에 위치한 독특한 “별장”
에서의 꿈과 같은 새로운 라이프 스타일을 창조
하였습니다.  Aqua Bay Sky Residences는 북
부지역 최대 도시에 위치하여 나무와 깨끗한 환
경, 안전하고 시원한 자연 경관으로 유명한 곳입
니다. 여기에서는 더 좋고, 더 친환경적이고, 더 고
급스러운 것 등 사람이 사는데 필요한 조건의 질
이 중심으로 이루어진 곳입니다. 

 

EPGA golf course Lobby at Grand Park Premium tower
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“BUV ECOPARK 
–CƠ HỘI BÌNH 
ĐẲNG TRONG 
MỘT THẾ GIỚI 
GIÁO DỤC 
KHÔNG 
BIÊN GIỚI”

Hiệu trưởng Đại Học Anh Quốc
Việt Nam - GS.TS. Ray Gordon:
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Ảnh chụp thực tế khuôn viên 
Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV tại Ecopark tháng 9.2018
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THÀNH LẬP TỪ NĂM 2009, ĐẠI HỌC ANH 
QUỐC VIỆT NAM (BRITISH UNIVERSITY 
VIETNAM –BUV) ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ MÔ 
HÌNH THÀNH CÔNG TRONG MỐI QUAN 
HỆ HỢP TÁC GIÁO DỤC CHIẾN LƯỢC GIỮA 
HAI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ VƯƠNG 
QUỐC ANH. TRONG SUỐT GẦN 1 THẬP KỶ, 
BUV MANG TỚI CHO SINH VIÊN VIỆT NAM 
RẤT NHIỀU CƠ HỘI TIẾP CẬN NỀN GIÁO 
DỤC ĐỈNH CAO TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
VƯƠNG QUỐC ANH DANH TIẾNG. NĂM 2018 
LÀ NĂM CÓ NHIỀU BƯỚC NGOẶT QUAN 
TRỌNG ĐỐI VỚI BUV, CƠ SỞ MỚI BUV 
ECOPARK CHÍNH THỨC ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG, 
GIÚP NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA BUV TRONG 
KHU VỰC VÀ MANG LẠI MÔI TRƯỜNG HỌC 
TẬP CHƯA TỪNG CÓ TẠI VIỆT NAM. ECOLIFE 
ĐÃ CÓ CƠ HỘI GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI VỚI 
HIỆU TRƯỞNG – GIÁO SƯ TIẾN SỸ RAY 
GORDON ĐỂ NGHE ÔNG CHIA SẺ VỀ DỰ ÁN 
GIÁO DỤC ĐẲNG CẤP NÀY. 
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PHÁT TRIỂN CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ 
CÔNG NGHỆ ĐỒNG THỜI TẬP TRUNG 
VÀO YẾU TỐ CON NGƯỜI

Trước hết xin được cám ơn Giáo sư Ray 
Gordon đã nhận lời tham dự cuộc phỏng 
vấn này. Chắc hẳn thời gian này, BUV đang 
rất bận rộn, gấp rút hoàn tất cho việc hoàn 
thiện cơ sở mới của mình tại Ecopark. Ông 
có thể chia sẻ một chút về dự án giáo dục 
này của BUV và lý do BUV chọn Ecopark là 
điểm đến của mình?

Hiệu trưởng GS.TS. Ray Gordon: Cơ sở BUV 
Ecopark bắt đầu hoạt động vào tháng 07 
năm 2018 với tổng vốn đầu tư 70 triệu USD. 
Khuôn viên trường là môi trường đại học đạt 
tiêu chuẩn Anh đầu tiên tại Việt Nam với sức 
chứa 7,000 sinh viên Việt Nam và quốc tế. 

Chúng tôi chọn Ecopark là bởi khu đô thị sở 
hữu lợi thế về mặt bằng và không gian xanh, 
thân thiện, là lựa chọn tốt nhất hiện nay để 
xây dựng một môi trường giáo dục toàn diện, 
chất lượng cao cho sinh viên học tập và phát 
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triển tư duy. Hơn nữa, thời gian di chuyển từ 
trung tâm Hà Nội tới cơ sở Ecopark chỉ mất 20 
phút ô tô, vô cùng thuận tiện.

Ông có thể chia sẻ rõ hơn về những ý tưởng 
và những điểm đặc biệt tại cơ sở mới này của 
BUV?

Hiệu trưởng GS.TS. Ray Gordon: Cơ sở mới của 
BUV đặt tại khuôn viên Khu đô thị xanh Ecopark 
được thiết kế với kiến trúc vô cùng độc đáo, kết 
hợp với những công nghệ hiện đại phục vụ cho 
việc học tập và giảng dạy. 

Các phòng học và giảng đường được trang bị 
hệ thống Nghe – Nhìn hỗ trợ quá trình học và 
giảng dạy. Phòng học X-Space được chia làm 
nhiều khu vực thảo luận nhỏ với các công cụ 
phục vụ thảo luận và thuyết trình, giúp giảng 
viên hướng dẫn cùng một lúc nhiều nhóm sinh 
viên một cách hiệu quả.

Khuôn viên trường là một không gian mở gần 
gũi với thiên nhiên. Lớp học, thư viện, phòng 
nghiên cứu nhìn ra bãi cỏ xanh mát mắt. 
Trường có những tiện ích hiện đại giúp sinh viên 
phát triển toàn diện như bể bơi, sân bóng đá, 

sân tennis, khu câu lạc bộ v.v. Học tập và làm 
việc tại nơi đây, chắc chắn cả sinh viên và giảng 
viên đều được truyền cảm hứng, năng lượng và 
sáng tạo. 

Tại cơ sở Ecopark, chúng tôi xây dựng riêng một 
khu phức hợp mô phỏng nhà hàng, khách sạn 5 
sao dành cho những sinh viên ngành Quản trị 
du lịch. Sinh viên sẽ được trực tiếp thực hành và 
nâng cao trình độ ngay tại trường.

Với diện tích rất rộng của cơ sở mới, các hoạt 
động câu lạc bộ, cộng đồng dành cho sinh viên 
sẽ ngày càng được tổ chức quy mô và chất 
lượng hơn. Trường cũng sẽ kết hợp cùng các đối 
tác chiến lược, các tổ chức quốc tế tổ chức nhiều 
hoạt động văn hóa nghệ thuật, hoạt động cộng 
đồng ngay tại cơ sở BUV Ecopark, mang lại cơ 
hội giao lưu và học hỏi cho sinh viên. BUV mong 
muốn 3 năm đại học sẽ là quãng thời gian các 
em phát triển thăng hoa cả về kiến thức, trải 
nghiệm và bản lĩnh.

Trong cuộc cách mạng công nghệ thông tin 
toàn cầu, BUV có những triển khai như thế 
nào để đáp ứng nền giáo dục tương lai?

Hiệu trưởng GS.TS. Ray Gordon: Để bắt kịp với 
xu hướng mới, BUV có sự đầu tư sâu và bài bản 
đối với công nghệ thông tin. Cơ sở BUV Ecopark 
được phát triển theo mô hình chuẩn Anh Quốc, 
dựa trên nhiều nghiên cứu và ví dụ thực tế đã 
được áp dụng thành công trên thế giới. Hệ 
thống công nghệ thông tin sẽ đảm bảo hỗ trợ 
tốt nhất cho việc học và trải nghiệm của sinh 
viên BUV.

Sinh viên sẽ được truy cập vào thư viện sách 
và thư viện điện tử được liên kết với các nhà 
xuất bản lớn trên thế giới, cùng với đó là kho 
tài liệu học thuật online bao gồm tài liệu có 
nguồn từ chính BUV, Đại Học London, Đại Học 
Staffordshire cũng như từ các nghiên cứu bên 
ngoài. Đặc biệt, hệ thống thu lại bài giảng sẽ 
tạo điều kiện ôn tập tốt nhất cho sinh viên, giúp 
các bạn dễ dàng xem lại tất cả bài giảng từ đầu 
năm học.

Không gian học tập 
đẳng cấp của trường 
Đại học BUV Ecopark
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CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG TRONG MỘT 
THẾ GIỚI GIÁO DỤC KHÔNG BIÊN 
GIỚI

Vậy thưa ông, đối với cư dân tại 
Ecopark, BUV có dành những ưu đãi gì 
đặc biệt?

Hiệu trưởng GS.TS. Ray Gordon: Nhằm 
mở ra thêm nhiều cơ hội và tạo điều 
kiện học tập thuận lợi, BUV và tập đoàn 
Ecopark đã bắt tay đầu tư hợp tác và 
hỗ trợ nhiều suất học bổng cho cư dân 
Ecopark. Theo đó, BUV sẽ trao tặng 01 
suất học bổng trị giá 100% và 30 suất 
học bổng trị giá 120,000,000 VNĐ/suất 
cho những cư dân sinh sống tại Thành 
Phố Xanh có nguyện vọng đăng ký 
chương trình Cử Nhân tại BUV trong năm 
2018 và 2019. 

BUV hiện cấp bằng trực tiếp từ hai trường 
đại học danh giá từ nước Anh là Đại Học 
London và Đại học Staffordshire. BUV là 
đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam 
hội tụ đủ các tiêu chuẩn, trở thành 1 trong 
70 cơ sở đào tạo quốc tế trên toàn thế 
giới được Đại học London, viện đại học 
giàu tính truyền thống và lớn thứ hai ở 
Vương quốc Anh, công nhận (Registered 
Centre) và phối hợp cùng triển khai 
chương trình đào tạo 100% Anh Quốc 
cho hệ cử nhân Tài chính Ngân hàng. Đại 
Học Staffordshire năm vừa qua cũng nằm 
trong top 50 các trường đại học được sinh 
viên lựa chọn theo nghiên cứu từ tạp chí 
The Guardian danh tiếng nước Anh.

Tại Việt Nam, BUV được kiểm định bởi 
Cơ quan kiểm định chất lượng Anh Quốc 
(Quality Assurance Agency). Sau khi hoàn 
thành khóa học, sinh viên có thể dễ dàng 
theo học thạc sĩ tại các đại học danh 
tiếng hoặc làm việc tại bất kỳ quốc gia 
nào trên thế giới.

Ngoài việc được công nhận trên phạm vi 
toàn cầu, bằng cử nhân từ BUV còn là kết 
quả chứng minh cho quá trình thực học, 
rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng phân 
tích và nhiều kỹ năng quan trọng khác ở 
sinh viên mà nhà tuyển dụng trên thế giới 
tìm kiếm. Đây sẽ là lợi thế để các sinh viên 
Việt Nam tự tin bước vào thị trường lao 
động toàn cầu hiện nay.

Học sinh ứng tuyển có thể lựa chọn các 
chuyên ngành hiện có trong chương 
trình đào tạo của BUV như: Quản trị Kinh 
doanh quốc tế, Quản trị Marketing, Tài 
chính Kế toán, Quản trị Du lịch, Tài chính 
ngân hàng, Tài chính và kinh tế, Thạc sỹ 
Quản trị kinh doanh. Bên cạnh đó, học 
sinh, sinh viên Việt Nam cũng có thể thử 
sức với các khối ngành mới dự kiến khai 
trương trong năm 2018 là: Quản trị khách 
sạn - Sự kiện, Thiết kế và lập trình game, 
Quản trị an ninh mạng, Thiết kế đồ họa.

Cảm ơn ông về những chia sẻ hữu ích. 
Chúc ông sức khỏe và BUV ngày một 
phát triển. 

Các cử nhân tốt nghiệp BUV sẽ nhận tấm bằng được công nhận 
trên toàn cầu, có thể làm việc tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới

Những bài giảng trên lớp đều được thu lại để sinh viên có điều kiện ôn tập tốt nhất

Các hoạt động của sinh viên BUV được diễn ra thường xuyên và sôi nổi
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“BUV ECOPARK - EQUAL 
OPPORTUNITIES 
IN A BORDERLESS 
WORLD OF 
EDUCATION”

PRINCIPLE AT BRITISH UNIVERSITY VIETNAM – 
PROFESSOR DR. RAY GORDON 

“BUV ECOPAR 
- 비 국경 교육 

세계에서 
평등 기회”

베트남영국대학총장님-레이고든 
교수님(RAY GORDON)

FOUNDED IN 2009, BRITISH UNIVERSITY VIETNAM IS CONSIDERED 
A SUCCESSFUL MODEL OF STRATEGIC EDUCATIONAL 
COOPERATION BETWEEN THE TWO GOVERNMENTS OF VIETNAM 
AND THE UNITED KINGDOM. OVER THE PAST DECADE, BUV HAS 
PROVIDED VIETNAMESE STUDENTS WITH MANY OPPORTUNITIES 
TO ACCESS HIGH-PROFILE EDUCATION AT PRESTIGIOUS UK 
UNIVERSITIES. 2018 IS AN IMPORTANT TURNING POINT FOR BUV, 
THE NEW BUV ECOPARK FACILITY IS OFFICIALLY IN OPERATION, 
ENHANCING BUV’S POSITION IN THE REGION AND PROVIDING AN 
UNPRECEDENTED LEARNING ENVIRONMENT IN VIETNAM. ECOLIFE 
HAS HAD THE OPPORTUNITY TO MEET AND TALK WITH PRINCIPAL 
PROF. DR. RAY GORDON AT BRITISH UNIVERSITY VIETNAM TO 
HEAR HIM SHARE ABOUT THE PROJECT. 

2009 년에 설립된 영국 베트남 대학 

(BRITISH UNIVERSITY VIETNAM - BUV)

은 베트남과 영국 두 정부 간의 전략적 교육 

협력에서 성공적인 모델로 간주됩니다. 한 10 

년 동안 BUV는 베트남 학생들에게 명문 영국 

대학의 고등 교육을 받을 수 있는 많은 기회를 

제공하였습니다. 2018년은 BUV한테 중요하고 

획기적인 해이며, 새로운 BUV ECOPARK 

캠퍼스가 공식적으로 운영되고, 이것은 지역의 

BUV 위치를 강화하며 베트남에 전례 없는 학습 

환경을 제공합니다. ECOLIFE는 레이고든 

(RAY GORDON) 교수님의 교육 프로젝트를 

공유하기 위한 기회가 되었습니다.
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BUV ECOPARK CAMPUS – FOCUSING 
ON STUDENTS’ EXPERIENCE

Thank you, Mr. Ray Gordon for meeting today. 
I know that BUV is very busy at the moment 
to complete its new facility at Ecopark. Could 
you share a little about BUV and why BUV 
chose Ecopark as its destination?

Principal Prof. Dr. Ray Gordon: BUV’s Ecopark 
Campus is in completion of its first phase, 
and expected to become operational in July 
2018. This will be an important milestone in 
the development of BUV, and is good news 
for Vietnamese students wishing to study 
in a state-of-the-art campus and a truly 
international environment to accommodate 
7,000 Vietnamese and international students.

Ecopark in Hung Yen has a green and friendly 
atmosphere. The spacious urban area is 
an ideal location to build a diverse and 
comprehensive educational environment for 
young students to learn and develop. Moreover, 
the time to travel from central Hanoi to Ecopark 
is only 20 minutes which is very convenient.

Could you share more about the ideas and 
features at this new BUV facility?

Principal Prof. Dr. Ray Gordon: Classrooms and 
lecture halls will be equipped with state-of-
the-art Audio Visual systems to assist various 
learning and teaching methods. X-Space 
classrooms enable lecturers to effectively 
instruct several student groups simultaneously 
through the careful arrangement of small 
discussion areas, each with its own set of Audio 
Visual equipment.

To attract both Vietnamese and international 
students, we are aware that we need 
endless endeavour and innovation. BUV 
is strengthening its partnership with both 
domestic and foreign companies to build study 
programmes with real projects, just like in a real 
company. The Ecopark campus will also provide 
a complex of 5-star hotels and restaurants 
for Hospitality and Tourism management 
students to practice and improve their skills. It 

will also offer modern sport facilities including 
football fields, tennis courts, clubhouses and 
so on More space will mean more student 
activities and experiences, thereby delivering 
higher performance. The 3 years at BUV will 
be the best period of students’ lives where 
they develop their knowledge, experience, and 
determination.

In the global information technology 
revolution, how does BUV work to meet the 
future of education?

Principal Prof. Dr. Ray Gordon: Information 
Technology is one of the common weaknesses 
of traditional academic institutions here in 
Vietnam. BUV has invested significantly in this 
area in our Ecopark Campus. The entire facility 
is developed to British standards, based on 
successful implementation case studies all 
over the world. Our IT system will ensure that 
students receive the best learning assistance 
and overall experience during their time at BUV.

At the new campus, students will experience 
a number of modern facilities. Not only will 
the campus house an enormous collection of 
course books and reference books but also 
will have access to the virtual learning space 
of the University of London and Staffordshire 
University.

BUV ECOPARK - EQUAL 
OPPORTUNITIES IN A BORDERLESS 
WORLD OF EDUCATION

So, for the residents at Ecopark, what special 
incentives do BUV offer?

Principal Prof. Dr. Ray Gordon: In order to 
open up more opportunities and facilitate 
learning, BUV and the Ecopark Corporation 
have embarked on cooperative investments 
and supported many scholarships for Ecopark 
residents. Accordingly, BUV will offer one 
scholarship worth 100% and 30 scholarships 
valued at 120,000,000 VND for residents living 
in Ecopark who wish to apply for the Bachelor 
program at BUV in 2018 and 2019.

BUV is the first and only university in Vietnam 
to meet all standards to teach the programme 
BA (Hons) Banking and Finance, with a degree 
awarded by University of London – a top 
5 university in the world. The University of 
London (UoL) is the second largest educational 
institution in the UK, comprising of nearly 
20 member universities and a number of 
prestigious research institutes. According 
to research from the prestigious British 
newspaper The Guardian, Staffordshire 
University was also among the top 50 
universities selected by students last year.

In Vietnam, BUV is accredited by the UK Quality 
Assurance Agency for Higher Education. 
After completing the course, students can 
easily pursue a master’s degree at any of the 
prestigious universities or work in any country 
worldwide.

In addition to being globally recognised, a 
bachelor’s degree from BUV is proof of being 
capable of independent studying, practicing 
critical thinking, using analytical skills and many 
other important skills that employers seek for 
worldwide. This will allow Vietnamese students 
to confidently enter the global labour market 
today.

Students can choose from all of the majors 
available at BUV such as Undergraduate 
programmes awarded by University of 
London :BSc. (Hons) Banking and Finance or 
Undergraduate programmes awarded by 
Staffordshire University BA (Hons) International 
Business Management; BA(Hons) Marketing 
Management; BA (Hons) Tourism Management; 
BA (Hons) Accounting & Finance or Dual degree 
programme awarded by BUV and Staffordshire 
University (Hons) Finance and Economics and 
MBA programme. 

In addition, Vietnamese students will also 
be able to apply for new majors expected to 
launch in 2018 including: Hospitality and Event 
Management, Game Design and Programming, 
Information Security Management, and 
Graphic design.
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인간 요소에 중점을 두며 시설 및 과학 기술 발전

우선, 인터뷰에 응해주신  레이고든(Ray 
Gordon) 교수님께 감사드립니다. 현재 BUV는 
Ecopark에 새로운 캠퍼스를 설립하느라 바쁘실 
것 같습니다. 혹시 BUV 교육 프로젝트와 BUV가 
왜 목적지로 Ecopark를 선택한 이유에 대해 말
씀해 주시겠습니까?

레이고든 (Ray Gordon) 총장님은 BUV Eco-
park 2018년 7 월에 총 7000 만 달러의 투자로 
운영될 예정입니다. 캠퍼스는 베트남 최초의 영국 
대학 기준으로서 베트남 학생 및 국제유학생 약 
7,000명 수용할 수 있는 곳입니다.

 왜냐하면 Ecopark는 좋은 평면이 있고 친환경
적인 도시이며 공간 친화적이기 때문에 선택하습
니다. 그리고 여기에서 완벽한 교육 환경 모델을 
하려고 하며 자기의 능력을 발전하기 위하여 여
기를 고릅니다. 또한, 하노이 시내에서 Ecopark
까지 이동하는 시간은 차로 20분 정도 걸리고 너
무 편리합니다. 

이 새로운 BUV 캠퍼스의 아이디어와 특별한 점
에 대해 더 많이 알려 주시겠습니까?

레이고든(Ray Gordon) 총장님: BUV의 새로운 
캠퍼스는 Ecopark 친환경 캠퍼스에 위치하여 있
으며 학습 및 교육을 위한 독특한 건축을 디자인
했으며 우수한 기술이 결합되어 설치되었습니다.

강의실과 강당들은 학습 및 강의를 잘 하기 위한 
시청각시스템으로 설치되었습니다. X-Space 강
의실은 교수님의 강의를 도와주기 위하여 소규모 
토론 공간으로 나눠 토론 및 강의를 잘 하기 위한 
도구를 많이 설치하였습니다.

캠퍼스는 천연과 가까운 열린 공간입니다. 강의
실, 도서관, 연구실은 녹색 잔디밭으로 보고 있습
니다. 학교는 학생들이 완벽하게 발전하기 위한 
수영장, 축구 경기장, 테니스장, 동아리 등이 설치
됩니다. 여기에서 공부하며 일하면 학생이랑 교수
님께 영감을 받게 되며 활력을 주게 되고 창조적
으로 되게 합니다. 

Ecopark 캠퍼스에서는 저희가 관광경영학과 학
생을 위한 5성 같은 레스토랑과 호텔의 복합 단지
를 건설하였습니다. 학생들은 학교에서 직접적인 
기술을 연습하고 능력을 향상시킬 수 있습니다.

매우 넓은 면적의 새로운 캠퍼스에서는 학생들
을 위한 동아리의 활동 및 지역 사회 활동이 더 
좋고 큰 규모로 조직될 것입니다. 또한, 학교는 전
략적 파트너 및 국제기관과 함께 협력하여 BUV 
Ecopark에서 다양한 문화 예술 활동 및 지역 사
회 활동을 하여 학생들을 위한 교류 및 학습 기회
를 제공합니다.  BUV는 3년간의 대학 생활이 학
생들의 지식, 경험 및 기술을 개발할 수 있는 시
간이 될 것으로 기대합니다.

글로벌 정보 기술 혁명에서는 BUV 미래의 교육
을 위한 어떤 계획이 있으십니까?

레이고든( Ray Gordon) 총장님은 새로운 추세
를 따라 가기 위해 BUV는 정보 기술에 막대한 
투자를 하기로 했습니다. BUV Ecopark 캠퍼스
는 세계에서 성공적으로 적용된 수많은 연구 및 
실제적인 기반으로 영국 표준 모델을 기반으로 개
발할 것입니다. 정보통신시스템은 BUV 학생에게 
공부하는 것과 체험하는 것을 도와 줄 것입니다. 

학생들은 전 세계의 큰 출판사와 연결된 도서관 
및 전자 도서관에 접속할 수 있으며 또한, BUV
에서 온 자료, 런던 대학, 스태포드셔(Stafford-
shire) 대학 의 온라인  학술 자료 및 외부 연구 
등. 특히, 강의 녹음 시스템은 학생들에게 복습할 
수 있는 기회를 제공할 것이며, 학년 초에 모든 강
의를 쉽게 볼 수 있습니다

국경 없이 교육의 세계에서 평등 기회

그럼, Ecopark에 거주하는 사람들을 위해 BUV
가 제공하는 특별함은 무엇입니까?

레이고든(Ray Gordon) 총장님은 더 많은 기회
를 열고 학습을 촉진하기 위해 BUV와 the Eco-
park Corporation는 협력 투자하여 Ecopark

에 거주하는 사람을 위한 많은 장학금을 지원할 
것이며 이에 따라 그린 시티에 거주하고 있는 분
한테는 2018년 및 2019년 BUV에서 학부를 입학
하고 싶으면 100 %의 장학금 1개와 30 개의 장학
금 120.000.000동/1개를 지원해 주겠습니다. 

BUV는 현재 런던 대학(London University)
과 스태포드셔대학 (Staffordshire University)
의 2 개의 명문 대학에서 직접 학위를 수여합니
다. BUV는 전 세계 70 개 국제 교육 기관 중 하
나가 되어 모든 기준을 충족시킨 베트남 최초 유
일한 기관이며 런던대학교의 인정을 받았습니다. 
런던대학교는 두 번째로 오래되고 가장 전통 있
는 대학교이고 금용학과 학사과정을 100%영어
로 교육합니다. 스태포드셔대학 ( Staffordshire 
University)은 영국의 유명한 가디언 (The 
Guardian) 잡지의 연구에 따라 50대 대학교 중 
하나로 선정되었습니다.

베트남에서는 BUV가 품질 보증기구 (UK)의 인
증을 받았습니다. 교육 과정을 마친 다음에 학생
들은 유명한 대학에서 석사 과정을 진학하거나 
세계 어느 국가에서나 일할 수 있습니다.

BUV에서 학사 학위는 전 세계 인정을 받는 게 외
에 BUV의 학사 학위도 실제 과정, 비판적 사고, 
분석 기술, 공부하는 것을 증명할 수 있는  결과입
니다. 이것은 세계의 채용자가 찾는 요소입니다. 
이것은 베트남 학생들이 세계적인 노동 시장에 
자신 있게 들어갈 수 있는 장점이 될 것입니다.

지원자는 BUV 대학교에서 국제경영학, 마켓팅경
영학, 회계재무학, 관광경영학, 금융학, 재무 및 경
제학, 경영학 석사과정 등의 학과를 선택할 수 있
습니다. 그 외에 2018년에는 베트남 학생들이 다
음과 같은 학과에 입학할 수 있으며 호텔경영-행
사학과, 게임 디자인 및 프로그래밍학과, 네트워
크 보안 관리학과, 그리고 그래픽 디자인학과를 
개설할 예정입니다. 

좋은 정보를 제공해 주셔서 감사합니다. 건강하시
고 BUV의 무궁한 발전을 기원합니다.
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NHỮNG LÝ DO 
CỰC XỊN KHI TỰ 
HÀO LÀ SINH VIÊN 
ĐẠI HỌC Y KHOA 
TOKYO VIỆT NAM 
CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐẠT CHUẨN NHẬT BẢN, ĐƯỢC 
THỰC HÀNH TRÊN NHỮNG MÔ HÌNH TRĂM TRIỆU 
MÔ PHỎNG GIỐNG NHƯ NGƯỜI THẬT, MỘT THƯ 
VIỆN VỚI VÔ VÀN NHỮNG ĐẦU SÁCH Y KHOA QUÝ,  
LÀ MỘT VÀI TRONG SỐ RẤT NHIỀU LÝ DO SINH 
VIÊN ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM (THUV) 
LUÔN VỖ NGỰC TỰ HÀO VỀ NGÔI TRƯỜNG THÂN 
YÊU CỦA MÌNH. 
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CƠ SỞ VẬT CHẤT CHUẨN NHẬT BẢN

Toàn bộ trang thiết bị tại nhà trường được nhập 
khẩu trực tiếp từ Nhật Bản với đầy đủ các mô 
hình cho thực tập điều dưỡng, nghiên cứu vật lý 
trị liệu… Toàn bộ mô hình được đồng bộ hóa từ 
khâu chẩn đoán, chăm sóc, điều trị đến phục hồi 
chức năng giúp sinh viên vừa tiếp cận được các 
tiêu chuẩn điều trị, chăm sóc mới nhất vừa thực 
hành điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng 
như trong chính các bệnh viện Nhật Bản.

LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN SAU TỐT 
NGHIỆP

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam luôn hợp tác 
chặt chẽ cùng hệ thống các bệnh viện cao cấp 
tại Nhật Bản như Bệnh viện Kurosawa, Bệnh 
viện Kobari… Đây đều là các cơ sở Y tế lớn với 
mức lương và chế độ đãi ngộ tốt dành cho sinh 
viên của nhà trường có học lực tốt với mong 
muốn làm việc tại Nhật Bản. Đặc biệt, các sinh 
viên có thành tích xuất sắc còn có cơ hội nhận 
được học bổng từ chính những bệnh viện Nhật 
Bản đang có chương trình liên kết cùng nhà 
trường. 

Bên cạnh đó, sinh viên THUV có thể lựa chọn 
làm việc tại Việt Nam ở các bệnh viện công lập, 
bệnh viện Quốc tế, viện nghiên cứu,… 

RA TRƯỜNG CHUẨN HAI NGOẠI NGỮ: 
TIẾNG ANH VÀ TIẾNG NHẬT 

Với giáo trình học kết hợp giữa tiếng Nhật và 
tiếng Anh, sinh viên THUV có thể tự tin về trình 
độ ngoại ngữ của mình. Môn học tiếng Nhật 
bao gồm học phần tiếng Nhật bắt buộc và học 
phần tiếng Nhật tự chọn. Nội dung tiếng Nhật 
chuyên ngành bao gồm các thuật ngữ y tế và 
giao tiếp trong môi trường y tế cũng được thiết 
kế trong chương trình.

Học tập cùng giáo viên người Nhật Bản đã tạo 
điều kiện học tập tốt hơn cho sinh viên để phát 
triển kĩ năng nghe, nói. Các giáo viên người bản 
ngữ ngoài việc truyền đạt kiến thức còn dạy 
sinh viên về tác phong, lối sống đặc trưng của 
người Nhật từ những điều đơn giản nhất như 
không gây ồn ào ở những nơi công cộng đến 
đức tính kiên trì, khiêm tốn, hết mình vì công việc 
v.v. , góp phần vào việc giáo dục phẩm chất đạo 
đức cho sinh viên. 

ĐA DẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU 
VĂN HÓA 

Hiện nay, trường Đại học Y khoa Tokyo Việt 
Nam đang có chương trình hợp tác quốc tế, 
trao đổi sinh viên, giảng viên Đại học khoa 

học tổng hợp nhân sinh Nhật Bản và Đại học 
bang California, Long Beach. Ngoài ra, hàng 
năm, nhà trường tổ chức chương trình thực tập 
tại Nhật Bản dành cho sinh viên. Thông qua 
chương trình này, sinh viên có cơ hội kiến tập 
tại các cơ sở y tế của Nhật Bản, trải nghiệm 
văn hóa cũng như giao lưu với sinh viên Đại học 
khoa học tổng hợp nhân sinh.

Không chỉ mang tới cho sinh viên các giờ học 
chất lượng, nhà trường còn thường xuyên tổ 
chức những giờ học trải nghiệm văn hóa Nhật 
Bản như trà đạo, thư pháp, tạo cho các em niềm 
yêu thích, say mê với đất nước hoa anh đào. 

Nhà trường cũng chào đón rất nhiều các đoàn 
sinh viên, bác sĩ Nhật Bản sang tham quan và 
trao đổi văn hóa. Ngày hội hoa anh đào, ngày 
hội bé trai bé gái… diễn ra cùng với sự hỗ trợ 
của đông đảo các bạn sinh viên nước bạn mang 
tới cho sinh viên những kỷ niệm tuyệt vời.

Còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đón các 
bạn tân sinh viên. Hãy trở thành một phần của 
THUV để tự khám phá vô vàn điều thú vị tại đây 
nhé!
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CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN 
- TRÁI TIM VÀ TÂM HỒN
CỦA ECOPARK 
MỘT KHU ĐÔ THỊ DÙ CÓ ĐẸP, CÓ HIỆN ĐẠI, CÓ ĐÁNG SỐNG ĐẾN 
MẤY MÀ KHÔNG CÓ CƯ DÂN VỀ Ở THÌ CŨNG LÀ MỘT KHU ĐÔ THỊ 
BUỒN TẺ. VỚI ECOPARK, SỰ THÀNH CÔNG KHÔNG CHỈ NẰM Ở 
NHỮNG GIẢI THƯỞNG HAY LỜI NGỢI CA, MÀ CÒN Ở “NHỮNG Ô CỬA 
SỔ SÁNG ĐÈN MỖI ĐÊM VỀ”. CƯ DÂN ECO CHÍNH LÀ NHỮNG CON 
NGƯỜI NẮM PHẦN HỒN CỦA KHU ĐÔ THỊ, NHỮNG NGƯỜI ĐÃ LÀM 
NÊN MỘT KHU ĐÔ THỊ XANH ĐÁNG SỐNG NHẤT HIỆN NAY. 
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Ảnh chụp tại sân golf EPGA tháng 10.2018
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Ảnh chụp thực tế tại biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island
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MỘT CỘNG ĐỒNG NHÂN VĂN 

Cảnh quan là điểm hấp dẫn, thu hút nhất của Eco, nhưng cư dân mới là điều giữ chân người ở lại. 
Ecopark đã từ lâu nức tiếng là miền đất của yêu thương, là khu đô thị sở hữu cộng đồng cư dân thanh 
lịch, văn hóa, sống nhân văn, đậm tình người. Bạn cần giúp đỡ? Chỉ cần đăng trên cộng đồng, chắc 
chắn sẽ có người hồi đáp. Bạn có một ý tưởng muốn kêu gọi từ thiện, rất nhiều cư dân khác sẽ sốt 
sắng cùng chung tay. Hàng xóm đối xử với nhau chân thành, hòa nhã. Trẻ em không phân biệt con cái 
nhà ai, đều được người lớn quan tâm, trông chừng, dạy dỗ. Cư dân mới về Eco đều có thể cảm nhận 
được rất rõ nét văn hóa tình làng nghĩa xóm đậm chất Hà Nội xưa tưởng như đã mai một từ lâu. 

Những hình ảnh 
đẹp như thế 
này là chuyện 
thường ngày 
xảy ra ở Eco. 

Cư dân Eco luôn, 
sẵn sàng chung 
sức góp tay cho 
những hoạt 
động nhân văn, 
ý nghĩa. 
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MỘT CỘNG ĐỒNG XANH VĂN MINH

Sẵn sàng từ bỏ chốn phồn hoa nơi trung tâm 
thành phố để về sống giữa màu xanh tại Eco, 
cư dân nơi đây dường như cũng sở hữu DNA 

Xanh trong mình. Hàng tuần mỗi chủ nhật, các 
thành viên từ trẻ em đến người lớn tuổi của 

CLB Ecoclean cùng nhau đi nhặt rác thải do du 
khách bỏ lại tại các công viên Mùa Xuân, Mùa 
Hạ... Cư dân cộng đồng cũng kêu gọi lẫn nhau 

đi chợ mua hàng không dùng túi nilon, đi dự hội 
hái xoài nhớ mang theo làn, rổ. Các bạn trẻ lập 

nhóm đi gom pin đã qua sử dụng để giảm thiểu 
những tác hại đến môi trường. Lại cũng chính 

là cư dân đề xuất phát động chương trình mỗi 
tháng mỗi người trồng một cây xanh tại khu đô 

thị vốn đã ngợp màu xanh ngút ngàn. Ở Eco, 
cư dân sống xanh từ những điều tưởng như vô 

cùng nhỏ nhặt. 

Chị Kelly Broderick kêu gọi cộng đồng 
không dùng cốc nhựa mua đồ take 
away mà hãy mang cốc thủy tinh tử 
nhà đi để giảm thiểu rác thải nhựa.

Cư dân Park River tự thi 
công hệ thống điện mặt 
trời trên nóc căn biệt thự

0 8 4



Cư dân Eco không phân biệt tuổi tác rủ nhau 
chung tay làm sạch môi trường của khu đô thị. 

0 8 5



E C O PA R K

0 8 6



E C O PA R K

MỘT CỘNG ĐỒNG KHỎE MẠNH, YÊU THỂ THAO

Cư dân Eco đặc biệt yêu thể thao, tích cực rèn luyện sức khỏe. Hàng ngày 
mỗi buổi sáng sớm nơi công viên hay đường dạo ven vịnh thủy, đều bắt gặp 
màu áo xanh của các chân chạy Ecopark Runners. Đội đạp xe thì chọn cung 
đường hoa vàng cỏ xanh tuyệt đẹp. Bể bơi hay club house mỗi chiều đều rất 
đông người tập luyện. Thảm cỏ công viên các buổi sáng là nơi dành cho chị 
em thả mình cùng  yoga. Golf, bóng đá, tennis, cầu lông, khiêu vũ, zumba… 
môn nào cũng có hội nhóm cư dân rủ nhau tập luyện. Sống giữa tinh thần 
thể thao hừng hực nơi này, bạn dù có lười đến mấy rồi cũng sẽ bị lôi kéo chơi 
một môn nào đó thôi. 

Nếu như số Ecolife trước, anh Lân - admin nhóm Ecopark Runners đã tâm sự về ý tưởng 
mong muốn có một giải chạy chuyên nghiệp ở Eco, thì ngay ngày giỗ Tổ tháng 4, 2018 
vừa rồi, chính những cư dân Eco yêu chạy bộ đã cùng nhau tổ chức hẳn một giải chạy 
mang tên Ecopark Marathon. Mặc dù ngày thi đấu trời mưa tầm tã, nhưng hơn 1200 
runners, từ các cháu nhỏ mẫu giáo cho đến ông, bà; từ người chạy lần đầu tiên cho đến 
những chân chạy kỳ cựu nổi tiếng, tất cả đều hào hứng, phấn khích với trận “thuỷ chiến” 
ngoạn mục trên một trong những đường chạy đẹp nhất Vịnh Bắc Bộ. Ecopark Marathon 
là một giải chạy tràn ngập cảm hứng, đúng tinh thần Eco: thượng tôn thể thao, chia sẻ 
yêu thương, văn minh chuyên nghiệp và không ai bị bỏ lại một mình.
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MỘT CỘNG ĐỒNG TRẺ NĂNG ĐỘNG, HIỆN ĐẠI 

Có một sự thật đang diễn ra tại Eco là cộng đồng cư dân đang ngày càng trẻ hóa. Nhiều người trẻ văn minh 
với tư tưởng hiện đại đang chọn Eco làm nơi an cư. Lý do cho lựa chọn này một phần vì cảnh quan xanh và 
môi trường trong lành tại Eco. Phần khác là nhờ những chính sách ưu đãi về tài chính cùng các sản phẩm vừa 
túi tiền nhằm thu hút người trẻ của chủ đầu tư. Làn sóng người trẻ đang dần tao nên những thay đổi tích cực 
cho khu đô thị, biến Ecopark trở thành phố mới hiện đại, năng động với vô vàn cơ hội. 

E C O PA R K
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Không chỉ được biết đến như một khu đô thị Xanh đẳng cấp, Ecopark còn được giới trẻ Hà Nội gắn tên 
Tomorrow Land - thánh địa EDM của các ravers miền Bắc. Rất nhiều chương trình đại nhạc hội hoành 
tráng được tổ chức tại Ecopark với sự xuất hiện của những tên tuổi hàng đầu thế giới như Steve Aoki, 
Armin van Buuren,  Martin Garrix và gần đây nhất là Above & Beyond  với NEX Music Festival 2018. 

E C O PA R K

Từ lời phàn nàn của mẹ khi không nhận ra người Eco ở những điểm chờ xe buýt, cư dân nhí Minh Nghĩa, 
mới học lớp 4 đã nảy ra ý tưởng kinh doanh mũ đồng phục cho cư dân Ecopark. Với sự trợ giúp của mẹ, 
Nghĩa đã thuê hẳn 1 quầy bán mũ tại chợ cuối tuần và hàng ngày đi ship mũ cho những cư dân đặt mua. 
Trò chuyện cùng Ecolife, bé Nghĩa hào hứng giới thiệu về chiếc mũ: “Cháu chọn màu Xanh đúng là màu 
của Eco. Trên mũ có logo cháu tự vẽ về Ecopark với lời giới thiệu “I am Ecopark-er” – Tôi là người Eco. Cháu 
cũng thiết kế hai dấu sao để có thể nhận ra người đội mũ ở giai đoạn 1 hay giai đoạn 2 (1 sao là giai đoạn 
1, 2 sao là giai đoạn 2). Nếu mọi người xuống bến mà thấy có ai đội mũ 2* thì yên tâm là xe sang giai đoạn 
2 vẫn chưa chạy ạ.” 
Hiện tại Nghĩa đã bán được hơn 200 chiếc mũ, một kết quả kinh doanh khá khả quan. Mỗi Chủ Nhật, em 
sẽ cùng em gái mình và các bạn bán mũ tại chợ cuối tuần quốc tế tại Phố Trúc. 
Cũng như những trẻ em khác sống tại Eco, Nghĩa hàng ngày được tiếp xúc với những tư tưởng mới, được 
sống trong một môi trường nhân văn, được khuyến khích vui chơi, khám phá, được trải nghiệm cuộc sống 
muôn màu đúng như mình muốn để trưởng thành.   
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MỘT CỘNG ĐỒNG YÊU NGHỆ THUẬT

Có lẽ sống giữa miền xanh của hoa lá cỏ cây, của thiên nhiên ngọt ngào, tâm hồn cũng trở nên bay bổng. Không khó để tình cờ 
gặp những nhiếp ảnh gia lang thang mỗi sáng sớm hay chiều muộn tại Ecopark để “săn con nghệ thuật”. Trên trang cộng đồng 
tràn ngập những khoảnh khác tuyệt đẹp của Eco được những ghi lại qua góc nhìn của những cư dân yêu nơi này tha thiết như 
bác Ngô Minh Châu, anh Cường Nguyễn, anh Việt Cường, anh Lê Mạnh Thắng… Ecopark cũng là nơi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng 
chọn an cư như nghệ sĩ Doãn Châu, nghệ sĩ Xuân Bắc, ca sĩ Giáng Son, ca sĩ Thu Ba, MC Mỹ Vân, MC Mạnh Tùng…. Các câu 
lạc bộ nghệ thuật cũng cực kỳ đa dạng, phong phú từ Young hit - Young Beat dành cho giới trẻ đến CLB Nghệ Thuật sân khấu 
Ecopark với thành viên là cư dân Eco đã tới tuổi gọi bằng ông, bằng bà. .

Ecopark ngay từ ngày đầu đã được xây dựng trên nền tảng của triết lý 5E – Eco(Sinh thái) – Emotion (cảm xúc) –Education 
(Giáo dục) - Economy (kinh tế) và Elite(Tinh hoa). Cả 5 tiêu chí này đều khó lòng thực hiện nếu không có một cộng đồng cư 
dân tuyệt vời. Có thể nói, Ecopark được đến như ngày hôm nay, là thành quả chung tay của cả một cộng đồng đẳng cấp.

Nghệ sĩ Xuân 
Bắc là một cư 
dân rất yêu Eco. 
Anh thường 
xuyên góp mặt 
trong các sự 
kiện đặc biệt 
của cộng đồng.

Chương trình 
biểu diễn của 
Học viện âm 
nhạc Hà Nội tại 
Ecopark 

E C O PA R K
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THE RESIDENT 
COMMUNITY 
- THE HEART 
AND MIND OF 
ECOPARK
A BEAUTIFUL MODERN URBAN 
AREA IS NO GOOD UNLESS IT HAS 
RESIDENTS TO LIVE THERE. FOR 
ECOPARK, SUCCESS DOESN’T JUST 
RELY ON AWARDS OR PRAISES, BUT 
ALSO MAKING SURE THAT EVERY 
WINDOW IS LIT EVERY EVENING. 
ECOPARK RESIDENTS ARE THOSE 
WHO CAPTURE THE SOUL OF THE 
AREA, AND HAVE MADE ECOPARK 
THE BEAUTIFUL PLACE THAT IT IS.  

주민공동-
ECOPARK의 
심장 및 영혼
현대적인 도시나 아름다운 도시라도 거주자가 없다면 

“죽은 도시”라고 합니다.  ECOPARK에게 성공은 

수상이나 칭찬이 아니라 밤이 올 때 밝은 창문을 볼 

수 있는 것 입니다. ECOPARK의 거주자가 도시의 

정신을 포착하며 천연 도시와 같이 만들었습니다.
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A COMMUNITY OF HUMANITY

The landscape is the most attractive and interesting feature of 
Ecopark, but the community of residents is what keeps people here. 
Ecopark has long been known as a place with a well-cultured, elegant, 
humane, and warm-hearted community. Evidence of this comes from 
the community page, where residents gather together to support 
one another. If you have an idea for a charity event, a meetup, or a 
project, you will find other people in the community page to support 
you. Residents keep an eye out for each other and each other’s 
children. New residents to Ecopark often comment on the feeling of a 
traditional village in Hanoi, which reminds them of times gone by. 

인문 공동체

풍경은 아주 멋있으며 Ecopark의 매력으로 주민들을 유혹합니
다. 에코파크 (Ecopark)는 오랫동안 사랑받은 곳으로 유명하며 
이곳은 우아한 사람들, 문화, 인문 그리고 인류애를 가진 도시 공
동체입니다. 당신은 도움이 필요한가요? 그럼, 게시판에 내용을 올
리면 바로 응답해드리겠습니다. 그리고 봉사활동 아이디어가 있으
면 많은 거주가가 당신과 함께 하겠습니다. 이웃사람들은 온화하
고 잘 대해 줍니다. 아이들은 어느 가족의 자식 구별 없이 어른들
이 잘 챙겨 줍니다. 에코파크(Ecopark)의 새로운 주민들은 이곳
의 애정 문화를 분명하게 느낄 수 있습니다.

This beautiful image is common in Ecopark.
아름다운 에코파크에서 흔히 볼 수 있는 일입니다.

Ecopark residents are always willing to volunteer and help to contribute to humanitarian and meaningful activities. 
에코파크(Ecopark)에 있는 거주자들은 봉사활동에 항상 활동하여 도와줍니다.
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A CIVILIZED GREEN COMMUNITY

Ecopark residents are happy to give up the bustle of the 
city centre to live in the green area of Ecopark, and people 
say that there is ‘green DNA” in the area. Every Sunday, 
members of the Ecoclean Club meet to gather garbage left 
by visitors in the Spring and Summer Park. The community 
also encourages less use of plastic bags, and festivals such 
as the mango picking festival. Young people also gather 
together on a battery-collecting scheme, to help reduce 
environmental damage. Again, it is the residents who 
propose these schemes, including one scheme which plans 
to plant a green tree every month in the already forest-like 
Ecopark community. 

A HEALTHY COMMUNITY OF SPORTS LOVERS

Ecopark residents are generally sports lovers and 
actively exercise. Every early morning in the park or the 
waterfront promenade, we can easily spot the green 
colors of the Ecopark Runners and cyclists.  Swimming 
pools and club houses are very crowded every afternoon, 
while ‘The mansion’ is the place for women to engage in 
yoga and other activities every morning. Every activity, 
including golf, football, tennis, badminton, dance, and 
even Zumba, has a group of residents who practice 
together. Living in the midst of the sports spirit here, no 
matter how inactive you used to be, you will always find 
yourself a sport to love.  

문명된 공동체

시내를 떠나서  Eco 자연에서 살며, 매주 일요일에는 어른과 
어린이가 함께 공원에서 방문객들이 남긴 쓰레기를 모으고 
시장이나 쇼핑을 할 때 비닐 봉투를 사용하지 않으며 망고를 
수확하러 갈 때 바구니를 가져옵니다. 그리고 젊은 사람들이 
환경을 보호하기 위해 사용한 배터리를 모읍니다. 주민들은 
한 달에 한 사람이 나무 1그루를 심기로 합니다.

스포츠를 사랑하며 건강한 공동체

에코 (Eco)주민들은 운동을 너무 좋아하고 적극적으로 운동
합니다. 매일 아침 공원이나 호숫가에 Ecopark Runners의 
초록색 조깅옷을 쉽게 볼 수 있습니다. 자전거를 타는 사람
들은 자주 노란 줄 잔디 아름다운 녹색 잔디에 갑니다. 매일 
오후에는 수영장이나 클럽 하우스를 연습하는 사람이 많습
니다. 그리고 오두막집은 오전에 여자들을 위한 요가를 연습
하는 곳입니다. 또한, 골프, 축구, 테니스, 배드민턴, 댄스, 줌
바 등 주민들이 모든 운동을 할수있습니다. 스포츠 정신 속
에 살면서 게으른 사람이라도 운동을 잘 하는 사람이 될 수 
있을 것입니다.. 

Ecopark residents of different ages are joining hands to clean up the urban environment.
파크리버 (Park River) 의 주민들은 빌라 옥상에 태양에너지 시스템을 설치합니다

Despite heavy rain on the day of the competition, more than 1200 runners, 
from kindergarten kids to grandparents, and from first-time runners to 
famous experienced athletes, were all excited to join the spectacular route of 
the Marathon. Ecopark Marathon is an inspirational example of a wonderful 
community activity with all of the community’s residents working together.

0 9 4



E C O PA R K

Solar panel instalations at Park River Villas
주민들이 나이 구별 없이 환경을 깨끗하게 합니다. 

대회 날에는 비가 많이 오더라도 어린이나 할아버지, 할머니 등 나이구분 없이 1200명의 모든 사람들이 
매우 격렬하게 대회를 펼치며 흥미롭습니다. 

Ecopark 마라톤은 흥미를 느끼며 존경하는 스포츠, 사랑을 나눌수있는, 혼자 남겨 두지 않겠습니다.
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NEX Music festival in Ecopark

Piano concert for children in Ecopark

E C O PA R K

AN ART-LOVING COMMUNITY

Living in nature is sure to inspire 
residents, and for that reason it’s not 
uncommon to see photographers 
wandering around in the early morning, 
snapping pictures of the environment, 
local plants and animals. Our community 
website is filled with pictures of Ecopark’s 
scenic areas, captured by residents 
such as Mr. Ngo Minh Chau, Mr. Cuong 
Nguyen, Mr. Viet Cuong, Mr. Le Manh 
Thang. Ecopark is also a place for many 
popular artists to choose to live, including 
Doan Chau, Xuan Bac, and singers Giang 
Son, Thu Ba, MC My Van, and MC Manh 
Tung. Art clubs are also extremely diverse, 
ranging from Young Hit - Young Beat for 
youths to the Ecopark Theater Arts Club, 
holding members of all ages including 
senior citizens. 

예술을 사랑하는 공동체

  천연과 달콤한 환경에서 살아서 자기의 정
신은 높이 날게 될 것이며 새벽 아침이나 

오후 늦게 Ecopark에서는 사진사를 쉽
게 볼 수 있습니다. 공동체 홈페이지에는 
Ngo Minh Chau, Cuong Nguyen, Viet 
Cuong, Le Manh Thang 아름다운 사진
들이 올려져있습니다. 많은 예술인 Doan 
Chau 예술인, Xuan Bac 예술인, Giang 
Son 가수, Thu Ba 가수, My Van아나운
서, Manh Tung 아나운서 등 Ecopark에 
정주하게 되며 또한, 예술동아리가 다양하
고 풍부합니다. 젊은 사람을 위한 Young 
hit - Young Beat 동아리가 운영되며 나이
가 많은 분을 위한 Ecopark 예술동아리도 
운영합니다.
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A YOUNG DYNAMIC, AND 
MODERN COMMUNITY

As time goes by, more and more young 
civilized professionals are choosing 
Ecopark as a place to settle down, 
particularly due to the green and clean 
environment. Another reason is the 
investors’ attractive financial incentives, 
offering affordable projects to attract 
young buyers. A new wave of young 
people is creating positive changes to 
the area and bringing with it a new 
energy, making Ecopark a modern, 
dynamic city and a place of opportunity. 

Initially, Ecopark was built on the 
foundation of 5 ‘E’s: Eco, Emotion, 
Education, Economy, and Elite. None 
of these five criteria would be possible 
without the support of a great 
community of residents. Thanks to 
the contribution of residents and the 
community, we have reached the point 
of development that we are at today, 
and ready to develop an even brighter 
future for tomorrow. 

젊고 능동적인 공동체

Eco에 거주하는 사람의 공동체는 점점 
젊어집니다. 문명적이고 현대적인 생각으
로 젊은 사람들이 거주하게 된 Eco에 결
정하였습니다. 왜냐하면 Eco의 풍경이 친
환경적이며 공기가 맑기 때문입니다. 게다
가 재정적인 혜택을 주거나 젊은 투자자를 
흡수할 수 있는 저렴한 상품입니다. 젊은 
사람들의 물결이 서서히 도시 지역에 긍정
적인 변화를 일으켜 Ecopark를 현대적이
고 역동적인 도시로 만들었습니다.

처음부터 Ecopark는 Eco(생태) – 
Emotion (정감) –Education (교육) 
- Economy (경제) và Elite(정화)의 철
학윤리로 세워졌습니다. 훌륭한 주민 공
동체가 없었다면 다섯 가지를 진행하지 못
하였을 것입니다. 오늘과 같은 기준을 이
룬 것 은 전체 공동체의 성취라고 말할 수 
있습니다.

E C O PA R K

Minh Nghia had an idea. His mother complained that he couldn’t recognize his neighbors at the bus stop. So he 
decided to sell unique Ecopark hats to residents. Thanks to his mothers’ help, Nghia now runs his own stall at the 
weekend market. Introducing the hat, Nghia commented as follows: “I chose the color green as it represents nature. 
The hats have the Ecopark logo and the slogan ‘I am an Ecopark-er’, which means ‘I am an Ecopark resident’. I also 
included two stars to differentiate the residents in Phase 1 from Phase 2. If someone is at the bus stop with a Phase 2 
hat, with 2 stars on it, it means that bus has probably not yet gone by.” 
So far, Nghia has managed to sell over 200 hats, an excellent result for the business at his age. Every Sunday, he and 
his sister continue to sell hats at the international weekend market in Pho Truc. 
Like other children living in Ecopark, Nghia enjoys living in an international, comfortable environment which 
encourages his enthusiasm to be creative and discover new ideas. 
어머님의 말씀은 버스정류장에서 Eco사람을 알지 못 해서 좀 불평한다고 하셔서 초등학교 4학년 Minh Nghia가 Ecopark 주민들을 위해 
아이디어 사업 제모를 생겼습니다. 어머님이 도와 주신 덕분에 Nghia가 주말시장에서 모자판매대를 임대하여 매일 주문한 사람에게 모
자를 배달합니다. Ecolife와 얘기할 때 Nghia 열광적으로 알려졌으며 Nghia가 녹색을 선택한 이유로 녹색은 Eco의 상징한 색깔이며 모
자에 Ecopark로 글씨를 그린 로고가 있습니다. 그 로고의 뜻은 Eco 사람입니다. 그리고 모자에 별도 있고 모자를 보면 1성 1단계 및 2성 
2단계입니다. 만약에 버스정류장에 올 때 모자 2성을 보면 버스 2단계가 아직 출발하지 않았단 의미입니다.
현재 Nghia는 200개 넘는 모자를 판매하여 좋은 사업성과를 거두었습니다. 일요일마다 여동생이랑 같이 Pho Truc에 있는 국제주말시
장에서 판매합니다
Eco에 살고 있는 아이들과 마찬가지로 매일 Nghia가 새로운 사상을 접촉하여 문명한 환경에서 살게 되며 재있게 놀고, 발견하여 생활을 
체험합니다.
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“Ở ECO CẢM GIÁC VỪA LẠ CŨNG VỪA QUEN, VỪA THÍCH 
THÚ VÀ CŨNG VỪA THỬ THÁCH. BỞI ECO MANG NÉT 

PHỒN HOA CỦA ĐÔ THỊ PHA LẪN CÙNG NÉT YÊN Ả NƠI 
MIỀN QUÊ, ẨN CHỨA NHIỀU TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA VỪA 

MỚI LẠ VỚI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.” 

GIỐNG NHƯ 
ĐANG SỐNG Ở 
RESORT MỖI NGÀY!

매일 리조트에서 
살 것 같다

에코에 살기가 친하면서 낯선 하고, 신기하면서 

도전할 느낌이 있습니다. 에코는 번화한 도시이고 

고요한 동내이며, 외국 시민 공동체와 새로운 문화 

체험이 많이 있기 때문입니다.
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Đó là cảm nhận của gia đình anh Seo Minsu – D1 1108 
trong suốt hơn 1 năm sống cùng gia đình tại cộng đồng 
Eco.

Gặp gia đình anh Minsu vào dịp lễ Trung Thu, một trong 
những dịp lễ quan trọng nhất của người Hàn Quốc, ngỡ 
rằng tôi sẽ được nghe những chia sẻ về nỗi nhớ nhà vì 
không đoàn tụ cùng đại gia đình được. Vậy nhưng: “Mình 
cũng có buồn một chút vì Trung thu năm nay không về 
được Hàn Quốc, song Eco cũng rất tuyệt. Hôm trước gia 
đình mình đã có một trải nghiệm vô cùng thú vị khi tham 
gia hoạt động làm bánh trung thu được tổ chức cho người 
nước ngoài ở clubhouse Vườn Tùng. Tại trường mẫu giáo 
bạn bé nhà mình cũng rất thích thú khi được các cô giáo 
hướng dẫn làm bánh dẻo. Cả nhà còn dự định sẽ chụp 
ảnh kỷ niệm bên dưới dàn đèn ông sao rực rỡ ở chợ cuối 
tuần và gửi về Hàn Quốc khoe với bạn bè người thân”, anh 
Minsu tự hào kể về dự định vui Tết Trung thu của mình. 

Trước khi quyết định gắn bó với miền xanh Ecopark, gia 
đình anh Minsu sống tại Seoul và Hà Nội, 2 thành phố 
luôn bận rộn và ngột ngạt với các khối bê tông, nhà cao 
tầng, tắc đường, kẹt xe. Chuyển về Eco là chuyển về với 
bầu trời xanh ngắt cao vời vợi, với nắng vàng đổ xuống từ 
thinh không, với sự tinh khôi, trong vắt khi ánh bình minh 
ló rạng qua kẽ lá, với những buổi chiều chạy chơi, đạp xe 
giữa những hàng cọ cao vút, rồi thả mình thoải mái tự do 
bên chén trà chiều nơi Phố Trúc. Một cuộc sống an yên 
hiếm đô thị nào mang tới được.

Một cảm giác thích thú nhất khi sống tại Eco là cảm giác 
lúc nào cũng trong một chuyến du lịch nước ngoài. Rừng 
Cọ như một khách sạn lớn, với những người bạn phòng 
bên đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Nhật, Pháp, Úc, 
Ấn Độ và… Việt Nam. Ở nơi khách sạn ấy, bên cạnh không 
gian xanh rộng lớn, nhân viên còn thường xuyên tổ chức 
các hoạt động trải nghiệm văn hóa địa phương như chợ 
quê, ca nhạc cuối tuần, ngày hội Countdown mừng năm 
mới… Có lẽ bởi vậy mà sự kiện cuối tuần nào gia đình anh 
cũng có mặt, hoạt động cộng đồng nào phổ biến tới cộng 
đồng người nước ngoài ở Ecopark anh cũng tham gia. 

“Bên cạnh thời gian đi làm, gia đình mình có nhiều thời 
gian rảnh rỗi, nên mình rất muốn Eco có ngày một nhiều 
hoạt động văn hóa bằng tiếng Anh, và chuyến xe thân 
thiện Ecobus thêm thuận tiện để bạn bè mình có nhiều cơ 
hội sang trải nghiệm khách sạn Eco cùng gia đình”.

이는 에코(D1 1108)에서 늘 1년에 가족들이랑 살게 되는 
서민수 씨의 감정입니다.

한국 사람의 제일 중요한 명절인 추석 때 민수 씨를 만나
서 한국에 있는 대가족 모임에 참석 못 하여 친척들을 보
고 싶다는 말씀을 드릴 줄 알았는데 아닙니다. 서민수 씨
는 “이번 추석엔 한국에 못 들어가서 좀 아쉽지만 에코에
서도 정말 재미있습니다. 몇일 전에 외국인을 위한 Vuon 
Tung clubhouse에서 진행했던 추석 전통 파일을 만들
기 행사가 우리한테 정말 신나는 체험이었습니다. 우리 
아기가 얼인이집에서 선생님들과 함께 빠잉대어(bánh 
dẻo)를 만들게 되어서 무척 좋아하였습니다. 주말장터에 
꾸미 되어 있는 찬란한 불빛등 아래로 가족사진을 찍어 
한국에 있는 친척과 친구들에게 보여 주려고 합니다”라
는 기쁘게 알려 주셨습니다.

에코에 오기로 하기 전에 서민수 씨 가족은 항상 바쁘고 
시멘트 블록과 높은 건물, 교통체증에 의해 공기가 답답
하게 되는 2가지 큰 도시 서울 및 하노이에서 살았습니
다. 에코로 오는 것은 높은 푸른 하늘과 공중으로 내리쬐
는 노란 햇빛, 청정한 아침 상태로 오는 것이고, 높은 종
려나무길 아래로 느긋하게 산책하거나 자전거 탄 후 Pho 
Truc에서 향기로운 녹차 한 잔을 여유 있게 마심으로 오
는 것이다. 이러한 한갓진 생활을 다른 시도에 찾을 수 없
습니다. 

에코에 살 때 제일 신나는 것은 항상 외국여행 중을 느낍
니다. Rung Co는 대형호텔인 것 같고 베트남 재외 일본, 
프랑스, 오스트레일리아, 인도 등 여러 자기 나라에서 온 
시민들이 옆방 친구들인 것 같습니다. 이 호텔에서 넓은 
그린 공간에 주말 장터, 주말 뮤지컬, 새해 카운트다운 등 
다양한 로컬 문화 체험행사가 있습니다. 이 때문에 서민
수 가족들이 모든 주말 행사나 외국 시민을 위해 열린 행
사들을 열정적으로 참여하신 것 같습니다. 

서민수 씨는 “근무 시간 재외 여유 시간이 많이 있으니까 
에코에서 더 많은 영어로 지낸 문화행사가 있으면 좋겠습
니다. 또한 우리 친구들이 우리 가족들과 함께 편리하게 
에코생활을 체험할 수 있도록 친절한 에코버스가 더 많이 
있으면 좋겠습니다”라는 마음을 알려 주셨습니다.
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Ảnh phối cảnh biệt thự đảo 
Ecopark Grand - The Island
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Như một lẽ tự nhiên, phần đông chúng ta, đặc biệt là những người trẻ, 
thường bị thu hút bởi sự nhộn nhịp, năng động của các đô thị lớn. Những 
tòa nhà hoa lệ với hàng loạt cửa hiệu sang chảnh, chiếc thẻ tín dụng óng 
ánh bạc hay những dạ tiệc xa hoa luôn có sức hút chết người không chỉ 
với các cô gái, chàng trai mới lớn mà ngay cả với những người được coi là 
có tiền của hay địa vị trong xã hội. 

Tuy nhiên, một số ít người thành đạt, giàu có, am hiểu và sở hữu gu 
thẩm mỹ riêng lại không hề bị dẫn dắt bởi hiệu ứng đám đông. Trong kỷ 
nguyên của thế giới phẳng và kỹ thuật số, những người thuộc nhóm The 
one percent này có xu hướng rời bỏ nội đô ồn ào và chật chội để kiếm tìm 
không gian sống riêng tư mà thoáng đãng, an nhiên giữa sông nước, cỏ 
cây và nắng gió. Đối với họ, giá trị vật chất đã trở nên quá tầm thường, 
thay vào đó, họ đề cao giá trị trải nghiệm bằng phong cách sống chậm 
giữa thiên nhiên. 

XU HƯỚNG TRÊN THẾ GIỚI

The one percent là thuật ngữ dùng để chỉ tầng lớp người siêu giàu 
trên thế giới, những người mà theo báo cáo mới nhất của Credit Suisse 
(11/2017) sở hữu khoảng 50,1% tổng tài sản trên toàn thế giới. Cuộc sống 
của lớp người siêu giàu này gắn với những đặc quyền riêng, từ việc thửa 
những món đồ bespoke như túi xách Hermès Birkin độc bản được tạo 
ra theo yêu cầu cá nhân, tuyệt tác đồng hồ Patek Philippe Sky Moon 
Tourbillon 6002G có giá ngất ngưởng 1,5 triệu USD, siêu xe Aston Martin 
DBS gắn với màn bung lụa sau tay lái của gã điệp viên 007 trong phim 
Canh bạc Hoàng gia, chiếc bồn tắm Grand Queen có giá 1,7 triệu USD 
được làm bằng phiến đá quý nặng 10 tấn, những tấm vé quyền lực tại 
những private club dành riêng cho giới thượng lưu như Annabel’s ở xứ 
sương mù London hay Core ở chốn phù hoa New York, cho đến những kỳ 
nghỉ trong mơ tại khu nghỉ dưỡng Côte d’Azur đẹp như tranh vẽ…

Không chỉ thành đạt về tài chính, họ còn là những người am hiểu hội hoạ, 
nghệ thuật và sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế. Chính vì thế, không gian sống 
đối với họ không đơn thuần là nơi trú ngụ, mà phải là một chốn đi về đích 
thực, xứng đáng với kỳ vọng và đẳng cấp của họ. Ở một góc độ nào đó, họ 
là những người dẫn dắt và tạo dựng xu hướng trong không gian sống với 
những yêu cầu khắt khe về môi trường cảnh quan, tính riêng tư, vấn đề 
an ninh cũng như các dịch vụ và tiện ích xứng tầm. Chốn mong về của lớp 
người siêu giàu này hẳn nhiên được mặc định là một cõi riêng đúng nghĩa 
với những căn biệt thự rộng lớn giữa cỏ cây xanh biếc, thảm hoa bạt ngàn 
đầy màu sắc như trong cổ tích, hồ nước nhân tạo mang cảm giác yên 
bình, những chiếc du thuyền ngạo nghễ neo đậu trước nhà.

Chính vì những yêu cầu khắt khe đó đã dẫn đến sự hình thành của những 
“công xã nhà giàu” nổi tiếng trên thế giới, nơi tập trung cộng đồng người 
thành đạt với những chuẩn mực riêng. Đó là khu The Golden Triangle 
của vùng Greenwich trù phú – khu vực giàu có nhất nước Mỹ với vỏn vẹn 
4600 cư dân thượng lưu cùng mức thu nhập hộ gia đình trên 600 ngàn 
USD/năm; hay khu Greenhaven của vùng Rye với mức thu nhập hộ gia 
đình trên 500 ngàn USD/năm. Là Lawrence Park cổ kính phủ đầy sắc 
xanh của cỏ cây ở xứ lá phong đỏ với những căn biệt thự nhà vườn mang 
phong cách kiến trúc Cottage, Tudor Revival hay Colonial cổ điển vốn 
được mặc định dành riêng cho giới quý tộc hay các chính trị gia. Là khu 
Downtown Vancouver ba mặt giáp biển ở phía bắc thành phố Vancouver 
với những dải cát mịn màng, những chiếc du thuyền nằm nghe tiếng sóng 
vỗ trên bến du thuyền Vancouver sầm uất. 

Cụ thể hơn, hãy thử một lần chiêm bái không gian sống của những doanh 
nhân thành đạt, ngôi sao hay chính trị gia nổi tiếng thế giới như Mark 
Zuckerberg, ông chủ của đế chế Facebook; tỷ phú Richard Branson; tài 
tử Leonardo DiCaprio; ảo thuật gia David Copperfield; nữ ca sĩ Celine 
Dion; ông trùm truyền thông Ted Turner… để hiểu được vì sao sự yên 
tĩnh, riêng tư được họ đặc biệt đề cao bên cạnh những yêu cầu khắt khe 
về cảnh quan môi trường sinh thái. Nếu như trong cuối thập niên 70, 
tỷ phú Richard Branson đã sở hữu 30ha hòn đảo Necker Island với giá 
180,000 USD (giá trị vào năm 1978), ông trùm truyền thông Ted Turner 
đầu tư 2 triệu USD (giá trị vào năm 1979, tức là 1 năm trước khi khởi sự đế 
chế CNN) để sở hữu khu dinh thự rộng 2000 ha trên hòn đảo St Phillips, 
thì thời nay, ông chủ Facebook cũng không tiếc tiền để đầu tư vào điền 
trang rộng 0,4 ha trên hòn đảo Kauai thuộc quần đảo Hawaii với giá 100 
triệu USD, còn nữ danh ca Celine Dion lại chọn ven sông thơ mộng Iles ở 
Quebec, Canada để xây tổ ấm.

Ảnh chụp thực tế nhà mẫu biệt thự đảo Tiffany Topaz
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LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI GIÀU VIỆT 

Trong những năm gần đây, với những hệ luỵ do tốc độ đô thị hoá cùng mô hình nhà ống và văn hoá xe máy, thị trường bất động sản 
Việt đang cho thấy xu hướng chuyển dịch không gian sống của lớp người giàu từ nội đô ồn ào khói bụi ra khu vực ngoại ô trong lành, 
thoáng đãng, đặc biệt là những khu vực sinh thái ven sông hồ. Giờ đây, đối với lớp người giàu này, ngôi nhà không đơn thuần chỉ là nơi 
trú ngụ, mà là nơi mang đến giá trị cảm xúc cũng như nguồn cảm hứng, để mỗi ngày trôi qua là một khoảnh khắc đáng nhớ. Những khu 
điền trang rộng lớn giữa thiên nhiên yên bình của nhiều người nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên, hoạ sĩ, doanh nhân thành đạt tại khu vực 
ngoại ô Hà Nội đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của truyền thông và công chúng. Nhiều dự án bất động sản hạng sang đang khai 
thác yếu tố xanh ven sông để thu hút lớp khách hàng thượng lưu – những người không chỉ thành đạt về tài chính, mà còn am hiểu nhiều 
lĩnh vực, từ hội hoạ, văn chương cho đến lịch sử, kiến trúc cùng gu thẩm mỹ tinh tế.

Ecopark, khu đô thị xanh đẳng cấp nhất miền Bắc đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của lớp khách hàng thượng lưu này với dự án biệt 
thự đảo triệu đô Ecopark Grand – The Island. Lấy cảm hứng từ Đảo Cọ kỳ vỹ tại Dubai, dự án mới nhất tại Ecopark đã “trình làng” mô 
hình siêu biệt thự đảo và một phong cách sống thượng lưu. Trên diện tích rộng lớn 60,4ha trong đó mặt nước chiếm tới gần 50%, những 
căn biệt thự Ecopark Grand - The Island được xây trên những nhánh đảo nhô ra giữa vịnh hồ xanh mát, lộng lẫy soi bóng xuống mặt 
nước khoáng đạt. Màu xanh của cây cối và những tầng thực vật trải dài ngút tầm mắt kết hợp cùng diện tích mặt nước hồ trong xanh… 
tất cả vẽ nên một không gian sống đẳng cấp, hài hòa với tự nhiên vô cùng độc đáo.

Thiên đường nghỉ dưỡng Necker Island

Biệt thự tại Beverly Hills
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Ảnh chụp thực tế không gian nội thất 
nhà mẫu biệt thự đảo Tiffany Topaz
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Cuộc sống tại đây giống như một kỷ nghỉ 
dưỡng bất tận, nơi gia chủ sẽ được hàng 
ngày tận hưởng trọn vẹn không gian 
sống sinh thái với mùi hương của cây lá, 
màu sắc của hoa, nắng vàng đổ xuống từ 
thinh không và cả âm thanh của sự tĩnh 
lặng.

Giữa khung cảnh đẹp như tranh vẽ ấy, 
quần thể biệt thự Ecopark Grand – The 
Island lộng lẫy soi mình xuống mặt nước. 
Được thiết kế bởi 5 tập đoàn danh tiếng 
thế giới là Swan & Maclaren (Singapore), 
Humphreys & Partners (USA), WATG 
(USA/Singapore), Darkhorse (Australia) và 
DWP (Australia) được biết đến với những 
công trình chạm mức kỳ quan như Raffles 
Hotel (Singapore), 65 Bay Street (New 
Jersey), The Parc at White Rock (Texas), 
JW Marriott Resort & Spa (California, Hoa 
Kỳ), mỗi căn biệt thự đảo đều hoản hảo 
đến từng chi tiết nhỏ.

Sự tinh tế, sang trọng được thể hiện một 
cách hài hòa, sáng tạo với cảm hứng trọn 
vẹn từ thiên nhiên. Tất cả các căn biệt thự 
đều sở hữu không gian sinh hoạt 3 tầng 
rộng thoáng bao trọn cảnh quan mặt hồ 
xanh ngọc bích, với 4 phòng ngủ trở lên, 
khu để xe rộng đủ vừa hai xe sang, có bến 
thuyền riêng, và sân vườn vươn ra sát 
mặt nước. Chất liệu nội thất được kết hợp 
đầy ngẫu hứng theo nhiều phong cách, 
từ cổ điển như gỗ kết đôi cùng đá cẩm 
thạch, cho đến xu hướng sành điệu nhất 
hiện nay là bê tông thô sánh vai cùng bạc 
hay vàng. 

Hơn thế, mỗi căn biệt thự tại đây đều là 
“độc bản” bởi các kiến trúc sư danh tiếng 
sẽ hoàn thiện bản vẽ chi tiết của từng 
căn theo từng đơn “đặt hàng” đặc biệt từ 
mỗi một chủ nhân. Biệt thự đảo sẽ là nơi 
in đậm dấu ấn cá nhân của gia chủ, nơi 
gia chủ tạo lập riêng một di sản với giá trị 
trường tồn cùng thời gian.  

Không chỉ sở hữu vị thế độc tôn cùng 
cảnh quan đẳng cấp nhất hiện nay, biệt 
thự đảo Ecopark Grand – The Island còn 
thiết lập những đặc quyền thượng lưu 
nhằm đáp ứng được tiêu chuẩn sống 
sang trọng của giới siêu giàu. Chủ nhân 
biệt thự đảo sẽ được đưa đón bằng du 
thuyền sang trọng hoặc dòng xe cao 
cấp Maybach. Mỗi căn biệt thự sẽ có 
riêng một nhân viên concierge thành 
thạo ngoại ngữ, sẵn sàng phục vụ 24/7. 
Ecopark Grand – The Island cũng kết hợp 
với các thương hiệu thời trang trứ danh 
như như LVMH, Bvlgari, Tumi… sẵn sàng 
phục vụ tại nhà khi các chủ nhân biệt thự 
đảo có nhu cầu xem hay mua những món 
đồ xa xỉ. 

Không đơn thuần là một không gian sống, 
hơn thế nữa, Ecopark Grand còn là một 
phong cách sống đẳng cấp được giới 
thượng lưu tinh hoa Việt Nam theo đuổi. 

10 9
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CUỘC 
SỐNG 

XA HOA, 
VƯƠNG 

GIẢ TRÊN 
NHỮNG 

HÒN ĐẢO 
TRIỆU ĐÔ

NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG VỚI 
KHỐI TÀI SẢN KẾCH SÙ ĐÃ BIẾN 

NHỮNG HÒN ĐẢO TRIỆU ĐÔ NÀY 
THÀNH “CÕI NIẾT BÀN” CỦA 

RIÊNG MÌNH. NẾU BẠN VẪN CHƯA 
TIN THIÊN ĐƯỜNG TRÊN MẶT ĐẤT 

LÀ CÓ THẬT, HÃY NGHĨ LẠI. 
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1) Hvar, Croatia
Hòn đảo hoang sơ với rất nhiều 
những ngôi nhà được xây dựng bằng 
đá theo thiết kế độc đáo đã được 
UNESCO ghi nhận là tài sản của 
nhân loại. Để sở hữu một căn nhà ở 
đây, bạn phải bỏ ra khoảng 500.000 
đô la Mỹ (khoảng 12 tỉ đồng).

2) Culebra, Puerto Rico
Cách bờ biển Puerto Rico khoảng 
25km, hòn đảo xanh nhỏ bé này là 
nơi sinh sống của khoảng 2500 cư 
dân. Bạn có thể mua đất để xây nhà 
theo ý mình hoặc mua sẵn những 
bất động sản đã được xây dựng và 
chào bán ở đây với mức giá khoảng 
200.000 đô la Mỹ (khoảng 4,6 tỉ 
đồng).

3) Vanuatu, quần thể đảo phía Nam 
Thái Bình Dương
Cư dân ở đây nổi tiếng là những 
người thân thiện và hòa đồng nhất 
thế giới. Với vẻ đẹp hoang sơ, khung 
cảnh thiên nhiên xanh mát, hòn đảo 
đã thu hút rất nhiều khách đến nghỉ 
dưỡng và đầu tư. Để có thể sở hữu 
một căn nhà ở đây, bạn sẽ phải rút 
ví ít nhất khoảng 350.000 đô la Mĩ 
(khoảng hơn 7 tỉ đồng). 

4) Ambergris Caye, Belize
Nhịp sống chậm rãi, không khí trong 
lành, các dịch vụ hoàn toàn miễn 
thuế là những điểm cộng khó cưỡng 
của hòn đảo này. Đúng như slogan 
quảng cáo của nó “You won’t be a 
stranger for long” (Bạn sẽ không 
cảm thấy lạc lõng quá lâu), hòn đảo 
này được xem là thỏi nam châm 
thu hút các nhà đầu tư và cả những 
nhà tài phiệt muốn có những căn hộ 
riêng cho mình ở trên đảo. Mức giá 
cho một căn nhà đầy đủ tiện nghi ở 
đây rơi vào khoảng 800.000 đô la 
Mỹ (khoảng 17 tỉ đồng). 

5) Ibiza, Địa Trung Hải
Là một hòn đảo ở Địa Trung Hải nằm 
cách ngoài khơi bờ biển thành phố 
Valencia tại Tây Ban Nha 79 km, 
Ibiza là đảo lớn thứ ba của Quần đảo 
Baleares, một cộng đồng tự trị của 
Tây Ban Nha. Năm 2017, với sự nổi 
lên của quần đảo Balearic, Tây Ban 
Nha mà tâm điểm là Ibiza - hòn đảo 
ăn chơi của giới siêu giàu, biệt thự 
đảo và du thuyền đã trở thành cặp 
đôi không thể thiếu trong lựa chọn 
của tầng lớp thượng lưu tinh hoa. Dù 
mức giá thuê phòng và du thuyền ở 
đây luôn ở mức ngất ngưởng nhưng 
Ibiza luôn trong tình trạng full phòng 
suốt quanh năm. Đến đây, bạn sẽ có 
cơ hội gặp gỡ những ngôi sao hạng 
A của Hollywood như Jared Leto, 
Kim Kardashian West, Justin Beiber, 
Kate Moss hay Leonardo DiCaprio…

1. ĐẢO NECKER
Chủ sở hữu: Sir Richard Branson
Có giá trị: 4,2 tỉ đô la Mỹ
Năm 1978, Sir Richard Branson - chủ tịch của tập đoàn Virgin 
Group với hơn 400 công ty con rải rác khắp thế giới đã mạnh 
tay chi bạo tới 180.000$ để mua về cho mình một hòn đảo 
thiên đường rộng 74 mẫu (khoảng 300.000m2) nằm trong 
quần đảo Virgin thuộc Vương quốc Anh. Lí do mua hòn đảo 
này được Sir Richard Branson hé lộ là “Tôi thích một cô nàng, 
và muốn gây ấn tượng mạnh với cô ấy. Tôi muốn có một nơi 
hẹn hò riêng tư, một cách tuyệt đối. Và những nhà đầu tư đã 
giới thiệu cho tôi hòn đảo này. Hoàn toàn là một lựa chọn 
chính xác!”. Hòn đảo được xem là chốn nghỉ dưỡng lí tưởng 
của giới thượng lưu với những rặng san hô cùng nước biển 
xanh màu ngọc bích tuyệt đẹp, cát vàng và thời tiết ấm áp 
quanh năm. Trên hòn đảo Sir Richard Branson cho xây dựng 
một quần thể resort nghỉ dưỡng, có thể phục vụ cùng lúc 28 
người với mức giá khoảng 53.000$/đêm (khoảng 1,2 tỉ đồng).

2. ĐẢO MUSHA CAY
Chủ sở hữu: David Copperfield
Có giá trị: 150 triệu đô la Mỹ
Ảo thuật gia nổi tiếng hàng đầu thế giới cũng nhanh tay tậu 
cho mình một hòn đảo ở Bahamas, nằm cách thủ đô Nassau 
khoảng 137km về phía Tây Nam. Đây là nơi đã diễn ra lễ cưới 
trong mơ của Sergey Brin - người sáng lập ra Google vào năm 
2007. Trên hòn đảo có tới năm quần thể resort nghỉ dưỡng 
cực kỳ sang chảnh dành riêng cho giới thượng lưu với mức giá 
khoảng 33.000$/đêm (khoảng 700 triệu đồng). Khách du lịch 
tới đây nghỉ dưỡng còn có cơ hội chiêm ngưỡng bộ sưu tập 
nghệ thuật riêng của David Copperfield có tổng giá trị không 
dưới 80 triệu đô la Mỹ.

3. ĐẢO LITTLE HALL’S PONDS CAY
Chủ sở hữu: Johnny Depp
Có giá trị: 200 triệu đô la Mỹ
Bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ và phong cách sống gần 
gũi với thiên nhiên khi đóng series phim “Cướp biển vùng 
Caribe”, Johnny Depp đã quyết định mua đứt một hòn đảo ở 
Bahamas để biến nó thành nơi nghỉ dưỡng của riêng mình với 
giá khoảng 3,6 triệu đô la Mỹ. Depp cho biết “Tôi đã sử dụng 
những công nghệ tiên tiến nhất để bảo vệ môi trường như sản 
xuất điện năng bằng năng lượng mặt trời, trồng thêm nhiều 
cây xanh và duy trì hệ sinh thái tự nhiên cho những khu rừng. 
Tôi muốn giữ được sự hoang sơ ở đây càng lâu càng tốt!”.

4. ĐẢO ABRAMOVICH
Chủ sở hữu: Abramovich
Có giá trị: 13,4 tỉ đô la Mỹ
Nếu có ai đủ giàu và đủ “ngông cuồng” để mua một hòn đảo 
và đặt tên nó theo tên của mình, thì chỉ có thể là tỉ phú người 
Nga Abramovich. Ông đã mua hòn đảo ở Saint-Barthélemy, 
Caribe (vốn được mệnh danh là quần thể đảo dành riêng cho 
những ông trùm tiền tệ) với giá 90 triệu đô. Đây được xem là 
mức giá cao nhất trong lịch sử được trả để mua một bất động 
sản. Trên hòn đảo rộng gần 300.000m2 này, Abrahamovich 
đã cho xây dựng những khu resort hướng biển đẹp lung linh, 
những bể bơi vô cực và sân tennis ngay cạnh bờ biển. 

5. ĐẢO GRAND BOGUE
Chủ sở hữu: Bill Gates
Có giá trị: 56 triệu đô la Mỹ
Đảo Grand Bogue là hòn đảo lớn nhất của nước Belize (trước 
đây là Honduras thuộc Anh (British Honduras) - một quốc 
gia ở Trung Mỹ). Đây là nơi nhận được rất nhiều sự đầu tư 
của những nhà tài phiệt lớn trên thế giới bởi những lợi nhuận 
khổng lồ mà nó đem lại bằng việc bán những dịch vụ nghỉ 
dưỡng và du lịch. Với những hàng dừa xanh ngút mắt, khu 
rừng sát biển và những quần thể resort cao cấp, du khách đến 
đây sẽ thực sự được trải nghiệm cảm giác sống trong thiên 
đường trên mặt đất. Tuy nhiên mức giá phòng ở đây cũng ở 
mức rất cao, khoảng 30.000$/đêm (khoảng 680 triệu đồng).

 NHỮNG HÒN ĐẢO ĐÁNG 
SỐNG NHẤT TRÊN THẾ GIỚI
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A SLOW-PACED 
LIFE IN NATURE
자연 속에서 천천
히 걷는 삶
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Ecopark Grand - The Island Villa
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The majority of people nowadays are used 
to the bustle and dynamism of life in the big 
city. Living in glamorous, high-rise buildings, 
shopping with their credit cards in boutique 
stores, and parties and social occasions are 
now an essential part of life for many of us, 
regardless of age, wealth, and social status. 

But for a discerning group of the wealthy and 
wise, following the crowd isn’t always desirable. 
In this modern era, those that belong to the 
very top of the one percent prefer to leave the 
city behind. This group understands the beauty 
of living in private, spacious, and airy locales, 
surrounded by water, grass, and sunshine. 
Material values aren’t as important as getting 
back to nature, and this is what this special 
group of people value. 

GLOBAL TRENDS

The one percent is a term used to refer to 
the wealthiest group of individuals in the 
world, who according to Credit Suisse’s latest 
report (November 2017), own approximately 
50% of the world’s total handbags. The life 
of these high-net-worth individuals is one of 
privilege, enabling them own bespoke Hermes 

Birkin handbags, customized to the owners’ 
specification, or a Patek Philippe Sky Moon 
Tourbillon (A watch, in itself worth over $1.5 
million) or an Aston Martin DBS, as featured in 
the film Casino Royale. 

Other items of luxury enjoyed by the 1% include 
unique bath tubs, such as the Grand Queen, 
fashioned from a 10-ton gemstone, or tickets 
to private clubs like Annabel’s in London, Core 
in New York, or vacations in the picturesque 
resorts of the Côte d’Azur.

These people are not only financially successful, 
but have developed a style of sophistication 
in all aspects of life. A home to the 1% must 
reflect their unique lifestyle and meticulous 
requirements. 

The 1% are often at the forefront of rising 
trends, laeding the way in creating homes that 
reflect life and the environment, embrace the 
landscape, and offer privacy, security, and 
quality. This is often expressed in the unique 
tranquility of a water front villa, hidden behind 
trees and forest, with a clear garden that leads 
down to a private yacht, anchored on the shore 
of a lake. 

These unique homes have formed ‘premium 
communities’ around the world, including the 

Golden Triangle of Greenwich in the United 
States, which houses 4600 residents with an 
income of above $600,000 per year, or the 
Greenhaven of Rye region with an average 
income of above $500,000. These regions 
are embedded with beautiful cottages, Tudor 
Revival or Colonial inspired architecture. 
Another notable area is downtown Vancouver, 
a seafront area with smooth sands, a view of 
the marina and beautiful private yachts sailing 
serenely past. 

Looking specifically, we can think about those 
figureheads such as Mark Zuckerberg, the 
creator of Facebook, Leonardo Dicaprio, the 
world-renowned actor, the magician David 
Copperfield, the singer Celine Dion, or media 
tycoon Ted Turner, all of whom embrace a 
similar lifestyle. Richard Branson in particular, 
the famous billionaire, bought an island in the 
late 1970s, Necker Island, worth $180,000 at 
the time. Ted Turner, in 1979, before founding 
CNN, invested $2 million in an estate on 
St Phillips island, totaling 2000 hectares. 
Nowadays, we can see Mark Zuckerberg 
investing $100 million in a 0.4ha farm on Kauai 
Island, Hawaii, or Celine Dion, who chose the 
romantic riverside of Quebec, Canada, for her 
home.
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오늘날 대다수의 사람들은 대도시의 활기와 활
력에 익숙합니다. 화려하고 고층 건물에 살고 부
티크 매장에서 신용 카드로 쇼핑하십시오. 파티 
및 사교 모임은 이제 나이, 부 및 사회적 지위에 
관계없이 많은 사람들에게 필수적인 생활의 일
부입니다.

그러나 부유하고 현명한 분별력있는 그룹에게는 
군중을 따라가는 것이 항상 바람직한 것은 아닙
니다. 이 현대 시대에, 1 퍼센트의 최상부에 속하
는 사람들은 도시를 뒤로 떠나기를 선호합니다. 
이 그룹은 물, 잔디 및 햇빛으로 둘러싸인 넓고 
사적인 개인 공간에서의 생활의 아름다움을 이해
합니다. 물질적 가치는 자연으로 돌아가는 것만 
큼 중요하지 않으며, 이것이 바로이 특별한 집단
의 사람들이 가치있게 여기는 것입니다.

글로벌 트렌드

1 퍼센트는 Credit Suisse의 최신 보고서 (2017 
년 11 월)에 따르면 전세계의 총 핸드백 중 약 50 
%를 소유하고있는 세계에서 가장 부유 한 사람
들을 지칭하는 용어입니다. 이 높은 그물 가치
가있는 개인의 삶은 소유주의 사양에 맞게 맞
춤 제작 된 Hermes Birkin 핸드백 또는 Patek 

Philippe Sky Moon Tourbillon (자체 시계
는 150 만 달러 이상) 또는 애스턴 마틴 DBS, 영
화 ‘카지노 로얄 (Casino Royale)’에 소개되었
습니다.

1 %가 즐기는 고급 스러움에는 10 톤짜리 보석을 
사용한 그랜드 퀸과 같은 독특한 욕조, 런던의 애
너벨 (Annabel), 뉴욕의 코어 또는 그림 같은 휴
양지에서의 휴가와 같은 개인 클럽 티켓이 포함
됩니다. 코트 다 쥐르.

이 사람들은 재정적으로 성공했을뿐만 아니라 삶
의 모든면에서 세련된 스타일을 개발했습니다. 1 
%의 고향은 고유 한 라이프 스타일과 세심한 요
구 사항을 반영해야합니다.

1 %는 종종 상승 추세의 최전선에 서 있으며, 삶
과 환경을 반영하고, 풍경을 포용하며, 사생활 보
호, 보안 및 품질을 제공하는 주택을 창출하는 방
법을 모색하고 있습니다. 이것은 흔히 나무와 숲 
뒤에 숨겨진 워터 프론트 빌라의 독특한 평온함과 
호수의 해안에 고정 된 전용 요트로 연결되는 맑
은 정원으로 표현됩니다.

이 독특한 주택은 미국 전역의 ‘그리니치 골든 
트라이앵글’(Golden Triangle of the United 
States)을 포함하여 연간 60 만 달러 이상의 소

득을 가진 4600 명의 거주자 또는 평균 소득이 
50 만 달러를 초과하는 라이 (Greenhaven of 
Rye) 지역의 ‘프리미엄 커뮤니티’를 형성했습니
다 . 이 지역에는 아름다운 코티지, 튜더 리바이벌 
(Tudor Revival) 또는 콜로니얼 영감을받은 아
키텍처가 내장되어 있습니다. 또 다른 주목할만한 
지역은 다운타운 밴쿠버, 매끄러운 모래가있는 
해변가의 지역, 정박지와 깨끗한 과거의 요트 항
해의 경치입니다.

특히 Mark Zuckerberg, Facebook, Leon-
ardo Dicaprio, 세계적으로 유명한 배우, 마술
사 David Copperfield, 가수 Celine Dion 또는 
Ted Turner와 같은 유명인을 생각해 볼 수 있습
니다. 모두 Ted Turner와 비슷합니다. 라이프 스
타일. 리처드 브랜 슨, 특히, 유명한 억만 장자는 
1970 년대 후반에 섬을 샀고, 네 커섬 (Necker 
Island)은 그 당시 180,000 달러 상당의 가치가
있었습니다. 테드 터너 (Ted Turner)는 1979 년 
CNN 창립 이전에 St Phillips 섬에 2 백만 달러
를 투자하여 총 2000 헥타르에 달했습니다. 요
즘 Mark Zuckerberg는 하와이 카우아이 섬 또
는 캐나다 퀘벡의 낭만적 인 강변을 자신의 집으
로 선택한 0.4ha 농장에 1 억 달러를 투자 할 수 
있습니다.
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THE CHOICE OF RICH VIETNAMESE

Due to the fast-paced urbanization as well as the growing 
popularity of tube-house models and motorcycles in the 
recent years, Vietnam’s retail market has seen a new trend 
among wealthy people who move away from the noisy and 
polluted cities into the quiet and green suburb. For them, a 
living place brings more than a shelter. It also features the 
emotional and inspirational values that make any passing 
day a meaningful and unforgetable memory. Spacious 
estates that are home to celebrities and successful 
businessmen in the suburbs of Hanoi have gained 
significant admiration from the public. Many luxurious real 
estate projects are making use of the natural elements 
ranging from green trees to rivers with a view to attracting 
high-class customers who possess a wealth of knowledge 
and a sophisticated lifestyle. 

Ecopark, the highest ranking green city in Northern 
Vietnam, is attracting the attention of these elite 
customers with its million-dollar island villa project, 
Ecopark Grand - The Island. Inspired by the magnificent 
Palm Island in Dubai, Ecopark Grand - The Island villas 
are built on individual stretches of island on the water, 
surrounded by trees and greenery.

The lifestyle here is like an endless vacation in which the 
villa-owners are able to enjoy the full eco-living space 
with the scent of the leaves, the color of the flowers, the 
sunshine from the sky and the quiet sounds of nature 
every day.

풍부한 베트남인의 선택

최근 급속히 진행되는 도시화 및 관모 주택 모델과 오토바이
의 인기 증가로 인해 베트남의 소매 시장은 시끄럽고 오염 된 
도시에서 조용하고 녹색으로 이동하는 부유 한 사람들 사이
에서 새로운 추세를 보였습니다 근교. 그들에게는 살아있는 
곳이 피난소 이상을 가져옵니다. 또한, 지나가는 날을 의미 있
고 잊을 수없는 기억으로 만드는 감정적이 고 영감을주는 가
치가 있습니다. 유명 인사들의 본거지이자 하노이 근교의 성
공적인 비즈니스맨들이 살고있는 넓은 토지는 일반인들로부
터 상당한 찬사를 받았다. 많은 고급스러운 부동산 프로젝
트는 풍부한 지식과 세련된 라이프 스타일을 갖춘 고급 고객
을 유치하기 위해 푸른 나무에서 강에 이르기까지 자연 요소
를 이용합니다.

북부 베트남에서 가장 높은 녹색 도시인 Ecopark는 백만 
달러 규모의 섬 빌라 프로젝트 인 Ecopark Grand - The 
Island를 통해이 엘리트 고객들의 주목을 끌고 있습니다. 
두바이의 웅장한 Palm Island에서 영감을받은 Ecopark 
Grand - Island 빌라는 나무와 녹지로 둘러싸인 섬의 개별 
섬 위에 세워져 있습니다.

이곳의 라이프 스타일은 별장 소유주가 나뭇잎의 향기, 꽃의 
색, 하늘의 햇살 및 자연의 조용한 소리와 함께 완벽한 생태 
공간을 즐길 수있는 끝없는 휴가와 같습니다. .

그림 같은 풍경 속에서, Ecopark Grand - Island 빌라 단
지가 물쪽으로 뻗어 있습니다. Swan & Maclaren (싱가포
르), Humphreys & Partners (미국), WATG (미국 / 싱가
포르), Darkhorse (호주) 및 DWP (호주), Raffles Hotel (
싱가포르), 65 등의 걸작 건물로 유명합니다. 베이 스트리트 (
뉴저지), 화이트 록 (텍사스)의 파크, JW 매리어트 리조트 & 
스파 (캘리포니아, 미국), 각각의 섬 빌라는 자체 방식으로 완
벽합니다.

빌라의 정교함과 우아함은 조화되고 창의적이며 고무적인 방
식으로 표현됩니다. 모든 빌라에는 녹색 사파이어 호수를 조
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Photo taken at Ecopark Grand - The Island show 
villa Tiffany Topaz  in September 2018
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Amidst the picturesque scenery, Ecopark Grand - The 
Island villa complex stretches out towards the water. 
Designed by five world-renowned conglomerates: Swan 
& Maclaren (Singapore), Humphreys & Partners (USA), 
WATG (USA/ Singapore), Darkhorse (Australia) and DWP 
(Australia) known for masterpiece buildings including 
Raffles Hotel (Singapore), 65 Bay Street (New Jersey), 
The Parc at White Rock (Texas), JW Marriott Resort & Spa 
(California, United States), each island villa is perfect in its 
own way. 

The sophistication and elegance of the villas are 
expressed in a harmonized, creative and inspirational 
way. All of the villas have three stories that look out to the 
green sapphire lake. One villa has at least 4 bedrooms, a 
garage area big enough for two luxurious cars, a private 
marina, and a garden extending to the water surface. The 
interior materials are the creative combination of many 
styles, from the classic wood paired with marble to the 
stylish crude concrete integrated with silver or gold.

Moreover, each villa here is uniquely designed by a 
famous architect who completes the detailed drawings 
of each house according to each the special orders from 
each owner. Island villas will represent the individual 
styles of the owners, where they can create a legacy of 
immeasurable values throughout their lives.

The island villas of Ecopark Grand - The Island do not 
only own a premium location with the most beautiful of 
landscapes but also establish the elite privileges to meet 
the luxurious living standards of the privileged few. The 
transportation of the island villa owners will be served by 
luxurious yachts or high-class Maybach cars. Each villa will 
have its own concierge who is fluent in foreign languages 
and ready to serve 24/7. Ecopark Grand - The Island will 
also be home to luxurious brands such as LVMH, Bvlgari, 
Tumi, and more, who are ready to serve at home when the 
island villa owners want to shop for something exciting 
and new. 

Ecopark Grand - The Island is not only a living space but a 
representation of the highest-standard of living available 
to the elite few in Vietnam.

망할 수있는 3 개의 이야기가 있습니다. 하나의 빌라는 적어
도 4 개의 침실, 2 개의 고급 승용차, 전용 마리나 및 수면으
로 확장되는 정원을 수용하기에 충분한 크기의 차고 공간이 
있습니다. 인테리어 재료는 대리석과 짝을 이루는 고전적인 
목재에서부터은 또는 금과 통합 된 세련된 원유 콘크리트에 
이르기까지 다양한 스타일의 독창적 인 조합입니다.

또한 각 빌라는 각 소유주의 특별 주문에 따라 각 주택의 상
세 도면을 완성한 유명한 건축가에 의해 독특하게 설계되었
습니다. 아일랜드 빌라는 소유자의 개별 스타일을 대표하며, 
삶의 모든 부분에서 헤아릴 수없는 가치의 유산을 창출 할 
수 있습니다.

에코 파크 그랜드 아일랜드 빌라는 아름다운 경관을 자랑
하는 고급 장소를 소유하고있을뿐만 아니라 특권층 소수
의 고급 생활 수준을 만날 수있는 엘리트 특권을 수립합니
다. 섬 별장 소유자의 수송은 호화스러운 요트 또는 고급 
Maybach 차에 의해 도움이 될 것이다. 각 빌라는 외국어를 
유창하게 구사하며 24 시간 연중 무휴로 운영 될 자체 컨시
어지 서비스를 제공합니다. Ecopark Grand - Island 빌라 
소유자가 흥미롭고 새로운 것을 쇼핑하기를 원할 때 LVMH, 
Bvlgari, Tumi 등과 같은 고급 브랜드의 본거지가 될 것입
니다.

Ecopark Grand - Island 는 생활 공간 일뿐 아니라 베트남 
소수 민족에게 가장 높은 수준의 생활을 제공합니다.
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LÀ MỘT TRONG 5 TẬP ĐOÀN KIẾN TRÚC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI 
ĐƯỢC CHỦ ĐẦU TƯ MỜI THIẾT KẾ NHỮNG CĂN BIỆT THỰ ĐẢO 
ĐẲNG CẤP ECOPARK GRAND – THE ISLANDS, DARKHORSE 
ARCHITECTURE (AUSTRALIA) ĐÃ KIẾN TẠO NÊN MỘT KIỆT TÁC 
BIỆT THỰ VỚI KIẾN TRÚC THỜI THƯỢNG, ĐẲNG CẤP NHƯNG 
VẪN ÔM TRỌN ĐƯỢC VẺ ĐẸP THUẦN KHIẾT CỦA THIÊN NHIÊN, 
ĐƯỢC VINH DANH LÀ “THIẾT KẾ NHÀ Ở XUẤT SẮC NHẤT 
VIỆT NAM” DO GIẢI THƯỞNG PROPERTYGURU VIETNAM 
PROPERTY AWARDS 2018 TRAO TẶNG. 

F E AT U R EF E AT U R E

BIỆT THỰ 
TIFFANY JADE 
BẢN HÒA TẤU 
CỦA KIẾN TRÚC 
VÀ THIÊN NHIÊN
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Tổng thể biệt thự Tiffany Jade được thiết kế với 3 tầng 
rộng thoáng, nhìn thẳng ra mặt hồ xanh ngọc bích, sở 

hữu 4 phòng ngủ, khu để xe rộng đủ vừa hai xe sang, có 
bến thuyền riêng, và sân vườn vươn ra sát mặt nước.
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THIÊN NHIÊN LÀ NGUỒN CẢM 
HỨNG VÔ TẬN

Trong khi các xu hướng thiết kế khác biến đổi 
không ngừng qua năm tháng, những yếu tố 
lấy cảm hứng từ thiên nhiên chưa bao giờ hạ 
nhiệt. Đó chính là “chất liệu” được Darkhorse 
Architecture chọn lựa để kiến tạo nên biệt 
thự Tiffany Jade. 

Được bao quanh bởi những mảng xanh rực 
rỡ của vườn cây và mặt hồ lấp lánh, biệt thự 
Tiffany Jade sở hữu những mảng tường kính 
lớn, xuyên suốt từ sàn tới trần,  thu lại trọn 
vẹn khung cảnh tuyệt vời bên ngoài căn biệt 
thự.  

Ngôn ngữ thiết kế hiện đại với những đường 
nét gọn gàng, sắc sảo cùng cách sắp xếp 
không gian tưởng chừng như tùy hứng, 
nhưng thực ra lại được tính toán rất kỹ càng 
để đem lại cảm giác tươi mới mỗi ngày cho 
gia chủ. 

Một trong những điểm nhấn thú vị của 
Tiffany Jade là không gian trung tâm rộng 
lớn, liên thông phòng khách, phòng ăn, nhà 
bếp và cầu thang ở tầng trệt, kết nối trực 
tiếp với sân vườn đồng thời cũng là giếng 
trời chạy dọc theo chiều cao biệt thự lên đến 
tận phần mái, tạo ra khoảng trống đắt giá 
kết nối cả ba tầng với bầu trời xanh cao vời 
vợi.   

Theo ông Andrew Frost, nhà sáng lập kiêm 
Giám đốc của Darkhorse CEO của Darkhorse 
giải thích. “Chúng tôi muốn tập trung vào sự 
tươi mới và tự do để từ đó tạo ra môi trường 
thư giãn tối đa.”

Vật liệu nội thất của căn biệt thự cũng được 
lựa chọn vô cùng tỉ mỉ, lấy cảm hứng từ chính 
khu vườn và sử dụng bảng màu “thuận tự 
nhiên” để tạo cảm giác sống giữa thiên nhiên 
ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Hầu như toàn bộ nội thất đều được thiết kế 
từ những chất liệu tư nhiên như mây, gỗ, đá, 
kim loại… được kết hợp một cách đầy ngẫu 
hững theo nhiều phong cách, từ cổ điển như 
gỗ kết đôi cùng đá cẩm thạch, cho đến xu 
hướng sành điệu nhất hiện nay là bê tông 
thô sánh vai cùng bạc hay vàng. Sự hòa 
quyện tinh tế đầy tính thẩm mỹ của chất liệu 
nội thất chắc chắn sẽ là chìa khoá đánh thức 
mọi giác quan của chủ nhân.

 “Tại biệt thự đảo Ecopark Grand – The 
Island, những màu sắc chúng tôi ưu tiên 
chọn lựa sẽ như một liều thuốc thanh lọc cho 
cuộc sống nhịp độ nhanh, giúp chủ nhân 
cân bằng tâm trí, cơ thể và tinh thần.” – ông  
Andrew Frost nhấn mạnh. Được khơi gợi cảm 
hứng từ mẹ thiên nhiên và thẩm mỹ đương 
đại, các kiến trúc sư Darkhorse gợi ý màu 
tường của các phòng là trắng tinh khôi tạo 
không gian sang trọng. Các chi tiết nội thất 
sử dụng màu gỗ ấm áp càng làm nổi bật 
lên màu trắng trong các phòng. Các phòng 
ngủ và sinh hoạt chung ở tầng trên có tông 
màu ấm hơn được cân bằng bởi mức ánh 
sáng tăng cường và tầm nhìn cao đáng kể 
hướng ra mặt hồ và khu sân vườn mơn mởn 
sắc xanh. Phối cảnh phòng khách biệt thự Tiffany Jade
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Thiết kế tinh tế, sang trọng được 
thể hiện một cách hài hòa, sáng 

tạo qua từng chi tiết nhỏ với cảm 
hứng trọn vẹn từ thiên nhiên.
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Chất liệu nội thất được kết hợp đầy ngẫu hứng theo nhiều phong cách, 
từ cổ điển như gỗ kết đôi cùng đá cẩm thạch, cho đến xu hướng sành 
điệu nhất hiện nay là bê tông thô sánh vai cùng bạc hay vàng.

Phối cảnh phòng khách biệt thự Tiffany Jade
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SANG TRỌNG TRONG
TỪNG CHI TIẾT NHỎ 

Nếu như với nhiều người, biệt thự siêu 
sang đồng nghĩa với những căn nhà 
đồ sộ với diện tích thật lớn, phòng 
nào cũng rộng cả trăm m2 với những 
bộ sofa xa xỉ, hay giường gỗ thượng 
hạng thì “Sự sang trọng, như chúng 
tôi định nghĩa tại Darkhorse là tập 
trung vào bản chất của sự sáng tạo: 
tính chính xác của bản vẽ, chức năng, 
phản ánh về tỷ lệ, chất lượng của vật 
liệu và mức độ hoàn thiện”, ông Frost 
giải thích. 

Bao quanh 3 mặt bởi các yếu tố sân 
vườn và mặt nước, phòng khách là 
không gian thể hiện mạnh mẽ nhất 
dấu ấn cá nhân của chủ sở hữu, là 
nơi tiếp đón, gặp gỡ, sẻ chia và tụ 
họp. Với không gian đặc biệt này, 
Darkhorse hướng tới sự sang trọng 
thông qua sự lựa chọn tỉ mỉ các chất 
liệu đồ nội thất xa xỉ. Từ vải bọc ghế 
sofa đến thảm trải sàn hay rèm cửa, 
đều phải là hàng thượng phẩm. Sự 
sang trọng của chất liệu sẽ được 
nâng tầm khi đi cùng các chi tiết 
thiết kế bespoke tinh xảo, độc đáo, 
cộng hưởng với những tác phẩm 
nghệ thuật có giá trị và ánh sáng đặc 
trưng. Tổng thể ngôi nhà toát lên một 
sự cao sang đáng ngưỡng mộ nhưng 
vẫn rất ấm cúng và gần gũi. 
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Các không gian thư giãn như phòng 
ngủ được thiết kế mở với cửa kính 
cao bao trọn tầm nhìn ra thiên 
nhiên,  đồng thời khiến căn phòng 
lúc nào cũng căng tràn ánh sáng. 
Họa tiết hoa văn được tinh giản để 
tránh rối mắt, tạo sự thư thái yên 
bình. Phòng tắm tận dụng chất liệu 
gỗ thô ráp tự nhiên, tương phản 
với sự mịn màng trơn bóng của 
chất liệu đá cẩm thạch tạo nên trải 
nghiệm thư giãn tối đa như một spa 
tại gia. Sân vườn trên mái với diện 
tích rộng đủ để tổ chức một bữa tiệc 
ngoài trời với những thảm xanh của 
cây cỏ, những bồn hoa rực rỡ. 

Tiffany Jade được thiết kế với ý đồ 
tạo ra một dòng sản phẩm khác 
biệt và phi truyền thống, tối ưu hóa 
không gian xanh mà vẫn đảm bảo 
sự sang trọng, riêng tư dành riêng 
cho các cư dân tinh hoa. 

Đây chính là điểm khác biệt trên 
thị trường nhà ở cao cấp hiện nay, 
khi sự gần gũi với thiên nhiên được 
nâng tầm trở thành tiêu chí tiên 
quyết đánh giá sự “thượng lưu” của 
một ngôi nhà. 

Phối cảnh phòng khách biệt thự Tiffany Jade
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Với các không gian thư giãn như phòng ngủ, thiết kế mở với cửa 
kính cao mở rộng tầm nhìn tới ban công trước mặt khiến căn phòng 
trở nên thoáng rộng và đón nhận tối đa ánh sáng tự nhiên.
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Phòng tắm với sự kết hợp hài hòa của chất 
liệu gỗ và đá cẩm thạch, tạo nên trải nghiệm 

thư giãn tối đa như một spa tại gia.

Với thiết kế ấn tượng và đẳng cấp, 
biệt thự đảo Ecopark Grand – The 
Island đã vượt qua nhiều đối thủ 
tầm cỡ khác và xuất sắc giành 
được giải thưởng “Thiết kế nhà ở 
xuất sắc nhất Việt Nam” trong lễ 
trao giải PropertyGuru Vietnam 
Property Awards 2018 tổ chức hồi 
cuối tháng 6 tại TP HCM.

PropertyGuru Vietnam Property 
Awards là giải thưởng thường niên, 
được tổ chức thành công từ năm 
2015, nhằm công nhận và khuyến 
khích tôn vinh những thành công 
và sự sáng tạo của ngành bất 
động sản tại Việt Nam.

Ông Andrew Frost cùng cộng sự lên nhận giải 
thưởng “Thiết kế nhà ở xuất sắc nhất” tại lễ trao giải 

PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018

F E AT U R E
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ĐẲNG CẤP
MẶT NƯỚC

ECOPARK
GRAND

- THE ISLAND
VỚI QUYẾT TÂM KIẾN TẠO MỘT 

MÔI TRƯỜNG SỐNG HOÀN HẢO, 
BỀN VỮNG TẠI BIỆT THỰ ĐẢO 

ECOPARK CŨNG NHƯ TOÀN KHU 
ĐÔ THỊ, CHỦ ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN 

ECOPARK ĐÃ MẠNH TAY ĐẦU 
TƯ MỘT HỆ THỐNG TUẦN HOÀN 

NƯỚC KHỔNG LỒ ĐẲNG CẤP 
CHƯA TỪNG CÓ TẠI VIỆT NAM. 

Phối cảnh biệt thự đảo Ecopark Grand - The Island
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MẶT NƯỚC KHOÁNG ĐẠT, LƯU THÔNG 
TUẦN HOÀN THEO VÒNG KHÉP KÍN

Mang thiên hướng Đảo Cọ Palm Island kỳ vĩ tại 
Dubai, quần thể biệt thự đảo Ecopark Grand 
- The Island gồm những căn biệt thự được xây 
trên những rẻo đất nhô ra giữa vịnh hồ xanh 
mát, nơi màu xanh vô giá vươn đến tận chân 
mây, sóng nước nên thơ ngay bên thềm nhà.  

Nước chính là phần hồn cốt tinh túy của quần 
thể biệt thự đảo nên chủ đầu tư mạnh tay 
đặt hàng ba công ty nổi tiếng quốc tế là CPG 
(Singapore), Cardno (Úc) và SCI (Mỹ) thiết kế 
toàn bộ hệ thống mặt nước nơi đây một cách 
bài bản và chi tiết nhất, từ độ rộng của mặt hồ 
cho đến dòng chảy của nước và hệ thống xử 
lý nước tự nhiên Wetland. Tất cả đều được xây 
dựng và vận hành đáp ứng những tiêu chuẩn 
khắt khe của Nhật, Mỹ và Singapore để tạo nên 
đẳng cấp vượt trội của Ecopark Grand – The 
Island. 

Bề rộng mặt nước giữa các nhánh đảo được 
thiết kế từ 40- 120m, không chỉ mang tới tầm 

nhìn tuyệt vời, không gian thông thoáng, mà 
còn cả sự riêng tư cho các chủ nhân biệt thự 
đảo.

Toàn bộ mặt nước của Ecopark Grand – The 
Island được liên kết với vịnh thủy Aqua Bay và 
hệ thống ống ngầm nối đến khu Wetland, tạo 
thành một vòng khép kín xây dựng theo mô 
hình chuẩn được mua bản quyền từ Đan Mạch 
do CPG (Singapore), Cardno (Úc) thiết kế.

Để tạo dòng chảy cho hệ thống, mặt nước tại 
từng khu vực được thiết kế giật cấp với nhiều 
độ cao khác nhau. Từ vùng cao nhất Wetland, 
nước lưu thông xuống biệt thự đảo, vòng qua 
vịnh Aqua Bay rồi dồn về khu vực vịnh liền kề 
sân golf 18 hố. Tại đây, hệ thống bơm hiện đại 
sẽ đẩy dòng nước theo ống ngầm ngược trở lại 
Wetland, hoàn thành một vòng tuần hoàn.

Việc tạo dòng chảy cho nước là vô cùng quan 
trọng bởi nhờ sự luân chuyển liên tục, nước 
mới có khả năng tự làm sạch, tránh được sự 
bùng phát của tảo, nguyên nhân chủ yếu gây ô 
nhiễm cho những ao hồ tù đọng. 

Nước tại Ecopark Grand – The Island cũng 
được lấy từ những nguồn hoàn toàn tự nhiên 
như nước mưa. Dòng nước tự nhiên có lợi thế 
giàu vi sinh vật, không chứa hóa chất, có khả 
năng cải tạo môi trường sống.

XỬ LÝ NƯỚC BẰNG CÔNG NGHỆ SINH 
HỌC HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN 

“Vũ khí bí mật” của hệ thống làm sạch nước 
Ecopark Grand – The Island chính là khu 
Wetland. Thay vì chỉ cần bỏ ra một diện tích 
nhỏ để xây một nhà máy xử lý nước cưỡng ép 
bằng hóa chất và cơ khí, chủ đầu tư Ecopark 
đã dành một diện tích đất rộng tới 5ha để áp 
dụng  công nghệ xử lý nước sinh học hoàn toàn 
tự nhiên, sử dụng “quyền năng” đặc biệt của 
cây cỏ do chuyên gia danh tiếng người Nhật và 
công ty SCI (Mỹ) thiết kế.

Tại Wetland, những loài cây thủy sinh có tác 
dụng lọc, làm sạch môi trường nước như thủy 
trúc, bèo tây, vertiver … được trồng theo thiết 
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kế. Đây là những loài cây có khả năng hấp thụ 
và chuyển hóa những chất hữu cơ, kim loại 
nặng dư thừa trong nước, kể cả những chất độc 
hại như chì, thủy ngân... Nước sau khi chảy qua 
Wetland sẽ được làm sạch tự nhiên, còn bùn, 
đất, chất bẩn, kim loại nặng độc hại được chính 
cỏ cây lấy làm chất dinh dưỡng để phát triển.

Có thể nói, Ecopark là khu đô thị đầu tiên và 
duy nhất hiện nay tại Việt Nam áp dụng hình 
thức xử lý nước đặc biệt này ở một diện tích 
lớn đến vậy. Khu hồ sinh thái Wetland là minh 
chứng rõ ràng nhất cho tâm ý và tầm nhìn của 
tập đoàn Ecopark trong việc kiến tạo một môi 
trường sống sinh thái trọn vẹn, đẳng cấp và 
bền vững tại Ecopark Grand – The Island.

BƯỚC ĐẦU THÍ ĐIỂM CÔNG NGHỆ  
XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI NGUỒN   
CỦA NHẬT BẢN 

Không chỉ sở hữu chất lượng mặt nước bề mặt 
lý tưởng, chủ đầu tư còn rất chú tâm vào việc xử 
lý nguồn nước thải sinh hoạt tại Ecopark. Khu 
đô thị đã được triển khai thí điểm một trong 
những công nghệ xử lý nước thải tiên tiến là 
công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phi tập 
trung Johkasou được phát triển tại Nhật Bản. 

Johkasou là hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 
tại nguồn được lắp đặt trực tiếp tại các hộ 
gia đình, khu dân cư, xử lý cùng lúc tất cả các 
nguồn nước thải từ khu vệ sinh, nhà tắm, máy 
giặt, nhà bếp… bằng công nghệ vi sinh. Ưu điểm 

của Johkasou là khả năng xử lý cao, nước thải 
đầu ra đạt tiêu chuẩn Nhật Bản – Cao hơn tiêu 
chuẩn TCVN 6772-2000 và QCVN 14/2008/
BTNMT, thậm chí có thể nuôi sống được cá 
vàng.

Việc áp dụng hệ thống xử lý nước thải Johkasou 
sẽ giảm thiểu được những tác hại của nguồn 
nước thải đến môi trường sống, góp phần kiến 
tạo một cuộc sống xanh bền vững. 

Không gian mặt nước tại Ecopark Grand – The 
Island được kiến tạo với sứ mệnh đại diện cho 
những giá trị vượt trội, đẳng cấp nhất của 
thương hiệu Ecopark, mang tới cho gia chủ trải 
nghiệm về những giá trị của cuộc sống hòa hợp 
trọn vẹn cùng thiên nhiên.

CÁC LOẠI CÂY THỦY SINH CÓ KHẢ 
NĂNG LỌC, XỬ LÝ NƯỚC TỐT

Cây sậy: Dưới rễ cây sậy có một loại sinh 
vật sinh sống, loại sinh vật này có thể 
phân hủy chất hữu cơ và hấp thu các kim 
loại nặng trong nước trong nước thải y tế. 

Cỏ vetiver: Là một loại cỏ mọc thành bụi 
nhỏ, giống như cây sả, chân rễ sâu dưới 
lòng đất có chứa các loại vi khuẩn và nấm 
có khả năng hấp thu các chất hữu cơ, kim 
loại nặng,…

Cây thủy trúc:Là loại cây có khả năng làm 
giảm các chất hữu cơ có trong chất thải.
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Tiffany Topaz Villa

13 4



F E AT U R E

ECOPARK ISLAND VILLAS 
OWN THE LARGEST 
ARTIFICIAL WATER 

CIRCULATION SYSTEM
IN VIETNAM

에코파크 아이랜드 저택은 베
트남에서의 제일 큰 물 순환 

시스템을 소유합니다

WITH OUR DETERMINATION TO CREATE 
A PERFECT AND SUSTAINABLE LIVING 

ENVIRONMENT IN ECOPARK’S ‘THE ISLAND’ 
VILLAS, AS WELL AS THE WHOLE URBAN AREA, 
THE ECOPARK HAS INVESTED SIGNIFICANTLY 

IN A GIANT UNPRECEDENTED WATER 
CIRCULATION SYSTEM IN VIETNAM.

에코파크에서 그리고 전 도시에서 완벽하고 지속적인 

환경을 만들기 위해서 비하지코(VIHAJICO)

투자자가 이전에 베트남에서 없었던 커다란 물 순환 

시스템에 크게 투자했습니다.
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A CLOSED LOOP WATER 
CIRCULATION SYSTEM 

Inspired by the magnificent Palm Island in 
Dubai, Ecopark Grand - The Island’s villa 
complex consists of villas built on land lots 
stretching out to a beautiful lake, where the 
endless green water meets the blue sky. 

Water is the essence of the island villa 
complex, so the investors insisted on the best, 
and planned for three famous international 
companies, including CPG (Singapore), Cardno 
(Australia) and SCI (USA) to design the whole 
water surface system in the most detailed 
and professional manner, from the width of 
the lake to the flow of water, and a natural 
water treatment system called Wetland. All 
are built and operated to meet the rigorous 
standards of Japan, USA and Singapore to 
create the premium standard of Ecopark 
Grand - The Island.

The width of the water surface along the 
island varies from 40m to 120m, which 
doesn’t only bring a great view and a well-
ventilated system, but also assures the 
privacy of the villa owners.

The entire Ecopark Grand - The Island water 
surface is linked to the Aqua Bay area and the 
underground pipeline system is connected to 
the Wetland area, forming a closed loop built 
according to the standard model licensed in 
Denmark, and designed by CPG (Singapore) 
and Cardno (Australia).

In order to create water flow for the system, 
the water surface in each area is designed 
with different levels of elevation. From the 
highest point of Wetland, the water flows into 
the island villas, crosses Aqua Bay then flows 
into the bay area adjacent to the 18-hole 
golf course. Here, a modern pumping system 
pushes the water flow back to Wetland 
following the tube system, completing a cycle.

The creation of water flow is extremely 
important because the continuous flow of 
water is capable of self-cleaning as well as 
avoiding the outbreak of algae which is the 
main cause of pollution in stagnant ponds.

The water at Ecopark Grand - The Island is 
also completely taken from natural sources 
including rainwater and water from the 
watershed of Bac Hung Hai River. Natural 
water streams are rich in micro-organisms 
and contain no chemicals, which can improve 
the living environment.

WATER TREATMENT BY COMPLETELY 
NATURAL BIOTECHNOLOGY

“The secret weapon” of Ecopark Grand - The 
Island’s water purification system is the 
Wetland area. Instead of using only a small 
area to build a chemicalized and mechanical-
constraint water treatment plant, Ecopark’s 
owner uses an area of up to 5 hectares to 
apply completely natural biological water 
treatment technology that uses the special 
“power” of plants. This method was invented 
by a renowned Japanese consultant and 
American company SCI (USA).

In Wetland, aquatic plants that are able 
to filter and purify water. Plans such as 
water hyacinths are planted to absorb 
and metabolize excess organic matter and 
heavy metals in the water, including toxic 
substances such as lead and mercury. Water, 
after flowing through Wetland, will be filtered 
naturally, while the remaining mud, soil, 
dirt, and toxic heavy metals will be used as 
nutrients for growing grass and trees.

Ecopark may be the first and only urban 
area in Vietnam to apply this special form 
of water treatment over such a large 
area. The Wetland lake ecosystem is clear 
evidence of the spirit and vision of the 
Ecopark Corporation in creating a completely 
sustainable and high-ranking environment at 
Ecopark Grand - The Island.

IMPLEMENTING WASTEWATER 
TREATMENT TECHNOLOGY FROM 
JAPAN

Not only possessing excellent surface water 
quality, the investor also focuses on the 
treatment of wastewater in Ecopark. This 
project has been piloting one of Japan’s 
advanced decentralized domestic wastewater 
treatment technologies called Johkasou. 

Johkasou is a residential wastewater 
treatment system from the water source, 
which is installed directly at households and 
residential areas, handling the wastewater 
from all sources including toilets, bathrooms, 
washing machines, and kitchens by the 
microbiological technology. The advantage 
of Johkasou is the ability to process quickly 
and effectively, and its output wastewater 
meets the Japanese standard which is higher 
than TCVN 6772-2000 and QCVN 14/2008/
BTNMT and can even be used to keep 
goldfish. 

The application of Johkasou wastewater 
treatment system will minimize the negative 
effects of wastewater on the environment, 
which contributes to the creation of a 
sustainable lifestyle.

The water surface at Ecopark Grand - The 
Island is designed with the mission of 
representing the most outstanding and 
high-ranking values of the Ecopark brand and 
giving the villa owners the experience of a life 
in harmony with the nature.

AQUATIC PLANTS ARE ABLE TO 
EFFICIENTLY FILTER AND TREAT 
WATER 

Reeds: Under the roots of reeds is a 
living organism that decomposes organic 
matters and absorbs heavy metals in 
medical wastewater.

Vetiver grass: As a type of grass growing 
in dust like lemongrass, grass roots living 
underground contain bacteria and fungi 
which are capable of absorbing organic 
substances and heavy metals. 

Aquatic plants: Such plants are able to 
reduce the organic matters in the waste.
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호연한 수면, 내선순환으로 유통

두바이의 위대한 Palm Island의 경향이 있으
며 에코파크 그랜드 – 더 아이랜드의 저택은 
각각 시원하고 초록색으로 펴진 호수만에 튀
어난 섬 가지위에서 지어졌다. 여기서 푸른색
갈이 하늘까지 이어지며 집 현관 앞까지 파도
가 찾아올 곳입니다.

물은 이 아이랜드 주택 군체의 제일 중요한 
정수 영혼이기 때문에 투자자가 크게 투자
하여 세계적으로 유명한 CPG(Singapore), 
Cardno (호수), 그리고 SCI (미국) 그룹에 수
면 시스템을 섬세하고 디테일 있는 설계를 주
문했다. 호수의 넓이부터 물흐름과 Wetland
의 폐물처리 시스템까지 주문했다. 모두가 에
코파크그랜드 -  더 아이랜드의 가치를 창출
하기 위해서 미국, 일본과 Singapore의엄격
한 운영기준에 따라 건설되며 운영되고 있습
니다.

각 섬 가지 사이의 수면 폭이40-120m로 설계
되며 최고의 뷰를 만들어 낼 수 있을 뿐만 아
니라 환기 잘되는 공간, 그리고 저택 주인의개
인 공간까지 제공할 수 있었습니다.

에코파크 그랜드 – 더 아이랜드의 전부 수면
은CPG(Singapore), Cardno (호수)가 설계
한 덴마크의 판권을 구매된 설계도로 Aqua 
Bay만과 Wetland으로 이어진 지하 암거배수 
시스템과 연결 있게 설계되며 내선순환으로 
구축되었습니다.

시스템의 흐름을 만들기 위하여 각 구역의 수
면은 높이에 따라 계단식으로 설계되었다. 제
일 높은 Wetland으로부터 물이 아이랜드 저
택 구역으로 흘려 내려가, Aqua Bay으로 이
어서 18홀 골프장 옆에 있는 만 구역으로 몰을 
것이다. 여기서 현대적인 펌프 시스템이 물을 
지하배수로 펌프질 하여 Wetland으로 다시 
올려 내선 순환 한 바퀴가 완성됩니다.

물흐름을 만들어 내는 것이 매우 중요한 것입
다. 왜냐하면 연속적인 흐름이 있어야 물이 스
스로 정화될 수 있으며 흐름이 없는 호수에 오
염의 주원인인 물풀이 폭발로 발생하는 것을 
억제할 수 있을 것이기 때문입니다.

에코파크 그랜드 - 더 아이랜드의 물도 온전히 
자연에서 빗물이나 북흥하이 강에서 가져온 
물입니다. 자연의 물은 미생물이 부유하면서 
화학물질이 없으며 환경을 개조 가능성이 있
다는 장점이 있습니다.

물을 생물학 기술로 자연의 방법으로 처리

한다

에코파크 그랜드 – 더 아이랜드의 물을 정화 
시스템의 “비밀 무기”가 바로 Wetland 구역
입니다. 작은 면적을 내고 적은 비용을 지불
하여 화학질과 기계로 구성된 물 처리 공장
을 짓는 것 대신에 에코파크 주투자자가 5ha
나 된 면적을 내어 온전히 자연적인 방법인 생
물학 기술을 적용하여 폐수를 처리하기로 했
습니다. 일본의 유명한 전무가와 SCI(미국)가 
설계한 방법으로 식물의 “권능”을 이용하기로 
했습니다.

Wetland에서 물속 환경을 정화 할 수 있는 
종려방동사니, 부레옥잠, vertiver 등과 같은  
수생식물들을 설계대로 심었습다. 이 식물들
은 물속에 있는 유기질, 중금속, 심지어 납이
나 수은 등과 같은 독성이 있는 중금속까지 모
두 흡수하고 전환할 수 있는 식물들입니다. 물
이 Wetland을 통과하면 자연스럽게 정화되
며 진흙이나 폐물, 중금속 물질들은 식물들에
게 흠수되며 식물들이 발전하는 데에 필요한 
영양질로 전환됩니다.

에코파크는 베트남에서 최초로 큰 면적에서 
이러한 특별한 물 처리하는 방식을 적용하는 
신도시라고 할 수 있습니다. Wetland 생태 호
수가 에코파프그랜드-더 아이랜드에서 완벽
하고 지속적인 환경을 만들려고 하는 비하지
코 (the Ecopark Corporation)의 주투자
자의 생각과 비전을 보여주는 가장 명확한 증
거입니다.

원천에서 일본의 폐수처리 기술 시범 첫 단계

이상적인 수면 품질을 소유하고 있을 뿐만 아
니라, 주투자자가 에코파크 내에서 발생한 생
활 폐수 처리하는 데에도 많은 관심을 가지고 
있습니다. 그래서 이 신도시에서 폐수처리 신
기술들 중 일본에서 개발된 Johkasou라는 비
집중적인 생활폐수 처리 기술을 시범적으로 
진행하고 있었습니다.

은 폐수를 원천에서 바로 처리하는 시스템
입니다. 자택, 주택지에서 바로 설치되며 화
장실, 세탁기, 주방에서 나올 폐수를 동시적
으로 미생물 기술로 처리하는 시스템입니다. 
Johkasou의장점은 처리 능력이 높은 편이며 
배출된 물은 일본의 기준에 맞아 베트남 기
준인 TCVN 6772-2000및QCVN 14/2008/
BTNMT보다 높으며 심지어 배출물로 금붕어
도 키울 수 있을 것입니다. 

Johkasou 폐수 처리 시스템을 적용하는 것은 
환경에 미친 폐수의 나쁜 영향을 감소할 수 있
을 것이며 지속적인 환경을 건설하는 데에 도
움이 될 것입니다. 

에코파크 그랜드 - 더 아이랜드의 수면 공간이 
에코파크라는 브랜드의 이름으로 탁월하고 최
고인 가치를 대표하는 사명으로 건설되었습니
다. 이는 가주에게 자연과 어울리게, 조화로운 
삶의 가치를 체험할 수 있는 기회를 제공해 주
는 것입니다.

뮬 정화하는 데에 좋은 수생식물

갈대: 갈대의 뿌리에 사는 생물이 있는데 
이 생물이 유기질을 분해할 수 있으며 의
료폐물에 섞인 중금속을 흡수합니다. 

Vetiver: 송아리로 자란 잡초의 한 종
류, 레먼글라스와 비슷한 종, 땅속에 깊
게 들어간 뿌리에 세균들과 사상균이 사
는데 이들은 유기질과 중금속 흡수 가능
이 있습니다.

종려방동사니: 폐물에 섞인 유기질을 감
소할 수 있는 식물
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Bắt đầu học golf khi lên 8 và đoạt rất nhiều giải 
thưởng về golf từ khi chỉ mới là một cậu bé 14 tuổi, 
Ernie Els là một trong những golfer thành công 
nhất mọi thời đại. Sở hữu tính cách thân thiện cởi 
mở và những cú vung gậy nhẹ nhàng đầy nhịp 
điệu, người được giới hâm mộ ưu ái đặt biệt danh 
The Big Easy – “gã khổng lồ” Ernie đã đạt hơn 70 
danh hiệu trong sự nghiệp, bao gồm 4 giải vô địch 
Major, 2 giải vô địch thế giới, 7 danh hiệu World 
Matchplay. Ernie còn giành chiến thắng vẻ vang 
trong các giải đấu tại Nam Phi, Châu Âu, Mỹ, Châu 
Á, Viễn Đông, Trung Đông và châu Úc. Với bề dày 
thành tích gần như là vô song trong thời kỳ của 
mình, Ernie đã được vinh danh tại Đại sảnh Danh 
vọng Golf thế giới vào năm 2011 và Đại sảnh Danh 
vọng Golf của Nam Phi năm 2009. Tên tuổi ông 
được giới golf chuyên nghiệp ngưỡng mộ và coi 
như một tượng đài của ý chí, tài năng và nguồn 
cảm hứng bất tận. 

NHẮC ĐẾN GOLF THỦ LỪNG DANH ERNIE ELS, NGƯỜI 
HÂM MỘ THÚ CHƠI QUÝ TỘC SẼ NGAY LẬP TỨC NGHĨ 

ĐẾN NHỮNG KHOẢNH KHẮC CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ 
TRONG NHIỀU TRẬN SO TÀI ĐỈNH CAO HAY BẢNG 

THÀNH TÍCH ĐỒ SỘ ĐÁNG MƠ ƯỚC TRONG CÁC GIẢI 
ĐẤU LỚN NHẤT THẾ GIỚI. NHƯNG ÍT NGƯỜI BIẾT ĐƯỢC 

ERNIE CÒN LÀ MỘT NHÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI KHÔNG 
MỆT MỎI VÀ CÓ MỘT NIỀM ĐAM MÊ LỚN LAO DÀNH 

CHO CÔNG VIỆC THIẾT KẾ SÂN GOLF. VINH DỰ ĐƯỢC 
HỢP TÁC CÙNG ÔNG, HỌC VIỆN ELS PERFORMANCE 

GOLF ACADEMY (EPGA) TẠI ECOPARK ĐƯỢC XÂY DỰNG 
VỚI NIỀM TIN TRONG TƯƠNG LAI KHÔNG XA VIỆT 

NAM SẼ CÓ CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỦ SỨC CHINH CHIẾN 
Ở NHỮNG GIẢI HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI.   
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Thành công của huyền thoại người Nam Phi 
trên sân golf còn được thể hiện qua từng 
bước phát triển của Ernie Els Design - một 
công ty thiết kế chuyên nghiệp cam kết triển 
khai những ý tưởng của Ernie thành những 
sân golf xuất sắc kinh điển, vượt mọi rào cản 
về địa lý cũng như văn hóa. Năm 2015, trong 
giải thưởng uy tín Golf Thế giới nhằm vinh 
danh những cá nhân xuất sắc trong ngành 
golf và các sân golf đẳng cấp thế giới, Ernie 
đã vinh dự giành chiến thắng tại hạng mục 
Nhà thiết kế sân golf của năm - nơi quy tụ 
nhiều tên tuổi trứ danh trong làng thiết kế 
như Jack Nicklaus, Greg Norman, Gary Player 
and Sir Nick Faldo.  Giải thưởng danh giá này 
đã hoàn thiện những chiến thắng liên tiếp ấn 
tượng cho Els và những cộng sự của ông tại 
Ernie Els Design, sau khi sân Els Club Teluk 
Datai đã giành giải Sân Golf mới tốt nhất thế 
giới tại Giải Golf Thế giới năm 2014. 

Ernie chia sẻ: “Khi tôi bắt đầu sự nghiệp thi 
đấu của mình, thiết kế các sân golf đã là một 
niềm đam mê lớn, nó đã luôn thôi thúc và tạo 
cảm hứng tiếp bước những tài năng gạo cội 
đi trước .Chúng tôi có một đội ngũ tài năng và 
tận tâm với Ernie Els Design. Những sân golf 
mà chúng tôi kiến tạo ra là một phần di sản 
của tôi đối với môn thể thao golf. “

Sân Albany do Els thiết kế tại Bahamas là địa 
điểm tổ chức Giải Hero World Challenge của 
PGA TOUR đã trở thành sân golf thứ năm 
trong danh mục Ernie Els Design giành quyền 
đăng cai một giải đấu chuyên nghiệp, tiếp nối 
sân Els Club Dubai, sân Els Club Copperleaf, 
Anahita Four Seasons Resort Golf và sân 
phía Tây Wentworth.

Mang tầm nhìn, kinh nghiệm, tâm huyết và cả 
đội ngũ thiết kế xuất sắc của mình tới dự án 
hợp tác với Ecopark, Ernie Els tin tưởng Học 
viện Golf EPGA đã đang và sẽ trở thành học 
viện golf hàng đầu trong khu vực, không chỉ 
là nơi cung cấp các chương trình huấn luyện 
golf chuyên nghiệp, mà còn việc tạo ra một 
môi trường thân thiện với cơ sở hạ tầng hiện 
đại và dịch vụ tiện ích đẳng cấp quốc tế.

Tại đây, học viên sẽ được trải nghiệm những 
đường golf đầy thách thức trong khung cảnh 
thiên nhiên tuyệt đẹp của khu đô thị cùng 
toàn bộ hệ thống tiện nghi bao gồm sân cỏ 
rộng dành cho việc thực hành kỹ năng phát 
bóng cơ bản từ tee tới fairway, thảm tập 
putting green lớn, hệ thống phòng tập thể 
lực chuyên sâu, phòng tập công nghệ cao với 
hệ thống phân tích bằng video tân tiến nhất 
thế giới, phòng trang bị dụng cụ golf chuyên 
nghiệp, phòng vật lý trị liệu; 30 làn tập phát 
bóng với hệ thống cỏ nhân tạo và cỏ thật sử 
dụng bóng tập Titleist chất lượng cao...

Khai trương vào tháng 3/2017, EPGA giới 
thiệu những khoá học dành cho người lớn và 
cả trẻ nhỏ từ 5 tuổi trở lên với giáo trình hấp 
dẫn, thú vị từ cơ bản tới nâng cao nhằm tạo 
môi trường học tập lý thú, rèn luyện kỹ năng, 
tư duy chuyên nghiệp và nuôi dưỡng tình yêu 
với môn thể thao đặc biệt này. 

The Els Club Teluk Datai

Sân golf thuộc học viện golf EPGA
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Học viện Golf EPGA

Một buổi tập luyện tại học viện Golf EPGA
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KHI TA Ở CHỈ LÀ NƠI ĐẤT Ở, KHI TA ĐI ĐẤT 
BỖNG HÓA TÂM HỒN! 
VỚI NHIỀU NGƯỜI CÓ LẼ CHỈ ĐẾN KHI CHIA 
TAY CĂN NHÀ CỦA MÌNH MỚI CẢM THẤY QUÁ 
ĐỖI GẮN BÓ VÀ YÊU THƯƠNG NƠI ĐÓ, SONG 
VỚI CƯ DÂN ECOPARK, CHỈ SAU MỘT THỜI 
GIAN NGẮN CHUYỂN VỀ SINH SỐNG, ĐÃ ĐỦ 
KHIẾN BIẾT BAO TÂM HỒN RUNG ĐỘNG. 
BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ ECOLIFE THÂN MỜI 
ĐỘC GIẢ LẮNG NGHE NHỮNG CHIA SẺ TỪ BẠN 
NGUYỄN THỊ THẮM, CHỦ NHÂN CĂN HỘ TẠI 
NHÀ D, WEST BAY VỀ NHỮNG XÚC CẢM KHI 
TRỞ THÀNH CƯ DÂN ECOPARK. 

NGÀY MỘT 
YÊU CĂN 

NHÀ MÌNH
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Điều gì khiến Thắm quyết định mua nhà 
West Bay và chuyển về Ecopark sống? 

Mình còn nhớ cảm giác lần đầu tiên khi 
mình đặt chân xuống mảnh đất Ecopark. 
Mình hoàn toàn choáng ngợp vì một một 
màu xanh của cây cối, cảnh quan và kiến 
trúc nơi đây. Thực sự là mình chưa đi 
tới khu đô thị nào đẹp như vậy. Mình đã 
ước mơ sẽ về đây sinh sống. Nhưng lúc 
đó mới chỉ biết tới khu Rừng Cọ. Mức giá 
vượt quá năng lực tài chính của mình thời 
điểm đó.

May sao cũng rất tình cờ, mình được bạn 
mình chia sẻ thông tin dự án khu West 
Bay trên Facebook. Qua tìm hiểu, mình 
thấy dự án mở bán những căn hộ rất phù 
hợp với nhu cầu và năng lực tài chính của 
mình. 

Phải nói thêm rằng, trước khi mua nhà 
ở đây thì mình đã đi tìm hiểu và khảo 
sát rất nhiều dự án, có những dự án giá 
thành cao hơn ở khu West Bay nhưng để 
so sánh về cảnh quan thì không nơi nào 
mình thấy bằng được so với Eco. Do đó 
mình quyết định mua nhà tại đây.

Nói chung, điều mình khiến mình có niềm 
tin và có động lực nhất khi mua về đây 
chính là mình tin vào uy tín của chủ đầu 
tư, những cam kết của chủ đầu tư dành 
cho cư dân.

Thắm có thể chia sẻ về cảm giác đầu 
tiên khi bước vào căn hộ của mình và 
ý tưởng thiết kế căn hộ đã tới như thế 
nào?

Mình đã có ý tưởng thiết kế cho căn hộ 
của mình từ trước khi nhận nhà. Ngày 
mình nhận nhà, mình rất ưng ý về các 
thiết bị nhà vệ sinh, nhà bếp mà chủ đầu 
tư làm sẵn. Đa số đều đạt tiêu chuẩn chất 
lượng, sang trọng, lịch sự và tiện lợi. Căn 
hộ của mình có diện tích 45m2, nhưng  
ai đến chơi cũng đều nghĩ diện tích phải 
là hơn 50 mét vì lối thiết kế tiện ích, tận 
dụng tối đa các góc trong căn hộ. 

Khi mình nhận nhà cũng có một số lỗi nhỏ 
thuộc về kĩ thuật, nhưng cũng đã được 
chủ đầu tư khắc phục ngay khi có yêu cầu. 
Mình rất biết ơn, vì chủ đầu tư luôn luôn 
lắng nghe những phản ánh của cư dân.

Theo bạn, đâu là điều must-have của 
các căn hộ? 

Mình nghĩ đó là không gian thoáng mát, 
thoải mái khi về nhà. Đặc biệt căn hộ 
cần đảm bảo được yêu cầu về an toàn 
cháy nổ... mình thấy các thiết kế của căn 
hộ West Bay đã được tính toán rất kĩ tới 
những điều này như thiết bị báo cháy, cửa 
chống cháy và vòi phun nước tự động... 
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Thắm đã chi bao nhiêu để trang trí nội thất cho căn hộ 
nhỏ xinh này? 

Căn hộ của mình đã được chủ đầu tư tặng hầu hết các đồ 
cần thiết như tủ, giường, bàn ghế. Đa số hàng xóm của 
mình đều về ở luôn và không tốn quá nhiều tiền cho việc 
trang trí căn hộ.

Tuy nhiên mình thì cầu kì hơn và muốn có không gian sống 
sáng tạo theo cách riêng nên mình đã chi thêm khoảng 
150 triệu cho việc trang trí và đầu tư mua thêm các thiết bị. 
Mình rất hài lòng và yêu căn nhà của mình.

Bạn cảm thấy như thế nào sau một thời gian sống tại 
Ecopark? 

Mình là một trong những cư dân đầu tiên của toà nhà nói 
riêng, cũng như khu West Bay nói chung.

Sau nửa năm nhận nhà, mình thấy hoàn toàn đúng đắn khi 
quyết định trở thành cư dân ở đây. Đôi lúc mình mỉm cười vì 
thấy sao mình đã quyết định sáng suốt đến vậy. Bao mệt 
mỏi mỗi ngày đều tan biến khi mình đặt chân vào Ecopark, 
nhìn thấy màu xanh của thiên nhiên yên bình. Tiện ích nội 
khu đã dần đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. 

Và điều mình thích hơn nữa mà không ngờ tới đó là hàng 
xóm, cộng đồng cư dân Ecopark đều là những người rất 
hoà đồng, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. 
Điều mà rất ít khu đô thị nào có được.

Nguyễn Thị Thắm: 32 tuổi 
Nghề nghiệp: Báo chí truyền hình
Thắm cũng là nhà văn trẻ với bút 

danh Mèo Xù cùng các cuốn sách đã 
phát hành: Bơ đi mà sống, Hạnh phúc 

không dành cho tình nhân....
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ĐÃ BAO GIỜ BẠN TỪNG THỬ ĐỂ CHÂN TRẦN, MẶT 
MỘC, KHOÁC LÊN NGƯỜI BỘ ĐỒ Ở NHÀ RỘNG 

RÃI, THẢNH THƠI BÊN TÁCH TRÀ EARL GREY 
NÓNG VỪA PHA VÀ NGẮM NHÌN KHU VƯỜN NHÀ 
MÌNH SAU MỘT NGÀY BẬN RỘN? ĐÓ LÀ KHOẢNH 
KHẮC BÌNH YÊN VÀ THƯ THÁI NHẤT MÀ AI CŨNG 

MUỐN TRẢI NGHIỆM MỘT LẦN, KHI TẤT CẢ 
NHỮNG BỘN BỀ CUỘC SỐNG ĐƯỢC XẾP LẠI PHÍA 
SAU, CHỈ CÒN MỐI GIAO HÒA VỚI THIÊN NHIÊN, 

CỎ CÂY, VÀ VỚI CHÍNH TÂM HỒN MÌNH.

KHU VƯỜN NHÀ
- NƠI TÂM HỒN 

MỖI NGƯỜI ĐƯỢC 
THẢNH THƠI

AN TRÚ

Khu vườn xinh đẹp của biệt thự Mimosa
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Những khu vườn đầy cây xanh hoa thơm cùng tiểu cảnh 
độc đáo ở những khu biệt thự tại Eco như Vườn Tùng, 
Vườn Mai, Park River, Mimosa được ví như những ốc đảo 
thu nhỏ ngay trong lòng phố. Khi người ta đang ngày 
càng sợ hãi những tòa nhà chọc trời, những ô cửa bàn 
cờ vuông vắn, những hơi lạnh nhân tạo từ máy điều hòa 
nhiệt độ, thì thực sự, những ốc đảo yên bình này đã hóa 
thành thiên đường chốn nhân gian.

Không phải ngẫu nhiên mà những vườn cây lại được chủ 
nhà ưu ái và dành nhiều công sức, thời gian cũng như tiền 
bạc để đầu tư đến vậy. Thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá từ xa 
xưa đã được minh chứng có khả năng diệu kì trong việc 
chữa trị tâm bệnh cho con người. Henry David Thoreau 
- một tác giả nổi tiếng đã từng dành hai năm để sống 
trong khu rừng ở Massachusetts, tránh xa thế giới hiện 
đại để cho ra đời cuốn sách kinh điển của ông về thiền 

Hòn non nước trong một khu vườn tại phân khu Mimosa
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định mang tên “Walden”. Thậm chí vào năm 1845, 
Thoreau còn phát hiện ra rằng rừng cây hay 
những khu vườn nhân tạo được sắp đặt có khả 
năng xoa dịu mọi tổn thương, xóa nhòa những 
vết sẹo nơi tâm hồn mà con người đã từng trải 
qua trong cuộc sống. 

 
Hãy thử một lần ghé qua và dừng chân tại 
những khu vườn xanh mướt ở những căn biệt thự 
Ecopark, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được lời 
mời gọi của thiên nhiên, qua hương hoa thơm 
ngát, qua những giọt sương óng ánh đọng trên 
ngọn cỏ, qua tiếng nước chảy róc rách và những 
chú cá thả mình thong dong trên mặt nước… 
Cuộc sống như chậm lại, ngay tại khoảnh khắc 
tâm hồn bạn và thiên nhiên giao hòa. Vườn tại Mimosa và Park River
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Với những mảnh vườn cổ tích, con người không chỉ 
tận hưởng thiên nhiên mà còn kiến tạo thiên nhiên. 
Chăm sóc vườn cây của riêng mình cũng là một liệu 
pháp thư giãn tuyệt diệu mà bất cư ai đều mong 
muốn được trải nghiệm. Từ việc chọn cây gì, trồng 
ở đâu, đế rồi ngày qua ngày ngắm những chồi non 
mới nhú, giật mình thảng thốt khi bỗng chốc thấy 
một dải mùi hương nhẹ nhàng lan vào phòng, hay 
ngỡ ngàng ngắm một một nụ hồng e ấp không biết 
từ bao giờ đã chuẩn bị khai hoa. Cũng đúng thôi, 
bản thân con người cũng là đứa con của tạo hóa, 
được sống giữa lòng thiên nhiên, kiến tạo thiên 
nhiên sẽ giúp chúng ta như chạm được gần hơn đến 
cái TÔI sâu thẳm bên trong mình, trở về với những gì 
nguyên sơ nhất. 

Chính vì thế, nếu đi dọc khắp những căn biệt thự, 
ta sẽ không thể thấy bất cứ mảnh vườn nào giống 
nhau. Vườn cây cũng như con người, là cá tính riêng, 
thế giới riêng, là tuyên ngôn về phong cách, thẩm 
mỹ và thế giới quan của mỗi một gia chủ. Có những 
khu vườn được lấp kín bởi màu xanh mát dịu của 
hoa cẩm tú cầu, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng có 
cảm giác như mình đang lạc vào một rừng hoa Đà 
Lạt. Có khu vườn lại được trang trí bởi những tiểu 
cảnh núi rừng hùng vĩ. Lại có cả những mảnh vườn 
trồng toàn những loài hoa tỏa hương mà chỉ cần 
lướt qua thôi cũng thấy tâm hồn thư được níu lại, 
không muốn xa rời. Ta sẽ gặp những khu vườn được 
chăm sóc tỉ mỉ, cắt tỉa gọn gàng, nhưng cũng lạc vào 
những nơi mà cây và hoa mọc, tự nhiên như hơi thở. 
Tuy nhiên nếu để ý kỹ, thì ta cũng sẽ nhận thấy rằng 
bãi cỏ được chăm sóc, cắt tỉa lại rất mềm mịn, gọn 
gàng, thể hiện rõ ràng gia chủ cũng rất để tâm.

Những gia chủ ấy, họ có thể là doanh nhân thành 
đạt thu nhập cả tỉ đồng mỗi tháng, cũng có thể là 
những cụ ông, cụ bà đã về hưu, an nhàn hưởng tuổi 
già bên con cháu, hay là những cô nàng nổi loạn, 
trẻ trung và có sự nghiệp riêng vững chắc. Họ kiến 
tạo một không gian mà ở đó, bên tách trà chiều hay 
ly cà phê buổi sáng, khi nhìn ra xung quanh ngay 
lập tức sẽ cảm nhận được sự thân thương, yên bình, 
được thả lỏng hoàn toàn và tận hưởng trọn vẹn 
từng phút giây. 

Góc nhỏ đáng yêu trong khu vườn yên tĩnh

Hàng rào cẩm tú cầu vô cùng xinh đẹp của 
một chủ nhân biệt thự Mimosa
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Mỗi khu vườn mang một tính cách riêng
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Khu vườn khi ấy, thật chẳng khác gì chốn dừng chân, nơi an trú cho mỗi tâm hồn. Và vì nó luôn chứa đựng cái tình, cái hồn của gia 
chủ, nên mỗi khu vườn đều trở thành một viên ngọc sáng lấp lánh, giữa vô vàn những xuôi ngược của cuộc sống bận rộn ngày nay. SIÊU PHẨM NHÀ PHỐ THƯỢNG LƯU

01233 555 569www.ecopark.com.vnMỘT SẢN PHẨM TẠI KHU ĐÔ THỊ ECOPARK Thành Phố Xanh Ecopark

Văn phòng hạng sang với diện tích lên đến 20.000m2, cho thuê từ Qúy 4/2019. HOTLINE: 09 1234 3922

Tìm lại an yên bên màu xanh của cây lá
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SIÊU PHẨM NHÀ PHỐ THƯỢNG LƯU
01233 555 569www.ecopark.com.vnMỘT SẢN PHẨM TẠI KHU ĐÔ THỊ ECOPARK Thành Phố Xanh Ecopark

Văn phòng hạng sang với diện tích lên đến 20.000m2, cho thuê từ Qúy 4/2019. HOTLINE: 09 1234 3922
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K I Ệ T  TÁC  Đ Ộ C  B Ả N

G I ỮA  T H I Ê N  N H I Ê N

Vượt qua nhiều đối thủ tầm cỡ, tuyệt tác thiết kế Ecopark Grand – �e Island được tập đoàn kiến trúc quốc tế Darkhorse 
Architecture kiến tạo đã dành giải thưởng “�iết kế nhà ở xuất sắc nhất Việt Nam” do PropertyGuru Vietnam Property Award 2018 
trao tặng. Với kinh nghiệm thực hiện những công trình, dự án lớn trên thế giới Darkhorse Architecture đã mang đến cho những chủ 
nhân tôn quý Ecopark Grand – �e Island một không gian sống đẳng cấp và tinh tế với cảm hứng trọn vẹn từ thiên nhiên.

w w w . e c o p a r k g r a n d . c o m

M Ộ T  S Ả N  P H Ẩ M  T H Ư Ợ N G  L Ư U  C Ủ A  E C O P A R K

WINNER

BEST HOUSING
ARCHITECTURAL DESIGN

ECOPARK GRAND -
The Island

by DARKHORSE
ARCHITECTURE

COMPANY LIMITED

2018

C H Í N H  T H Ứ C  M Ở  C Ử A  N H À  M Ẫ U  T H Á N G  9 / 2 0 1 8

*Ảnh 3D
 phối cảnh biệt thự (đảo Jade) Ecopark G

rand - �
e Island
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