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GOLF COURSE

Học viện Golf Ernie Els Việt Nam được xây dựng trong khu
đô thị xanh Ecopark liền kề trung tâm thủ đô Hà Nội sôi động.
EPGA hứa hẹn mang lại cho người yêu golf nhiều trải nghiệm
độc đáo trong từng bài học cũng như khu vực tập luyện đẳng
cấp bậc nhất đem lại những buổi chơi golf đầy hứng thú và
giúp người chơi mài dũa kỹ năng bản thân với sự hỗ trợ từ
những công nghệ hiện đại nhất trong ngành công nghiệp golf.
Cơ sở vật chất toàn diện của Học viện giúp người chơi có thể
lựa chọn khu tập đánh trên cỏ thật, sân tập 9 hố par 3 đầu tiên
tại Hà Nội, studio sử dụng công nghệ phân tích video, phòng
Sam Putt Lab Technology, Trackman, Boditrak, Hack Motion
cùng khu tập short game riêng biệt, putting green rộng rãi,
phòng gym và phòng massage trị liệu thể thao.

• Thẻ Hội viên: Tận hưởng luyện tập không giới hạn tại EPGA
với sân 9 hố par 3 đầy thử thách, làn đánh tập rộng rãi với bóng
tập chất lượng cao cùng thời gian tập cỏ thật đặc biệt trong năm
với mức phí vô cùng hấp dẫn.
• Chương trình học golf cá nhân: Chương trình học được tối
ưu hoá phù hợp với từng cá nhân, do các HLV PGA quốc tế
trực tiếp đào tạo dưới sự hỗ trợ của các trang thiết bị hiện đại
bậc nhất khu vực.
• Chương trình golf thiếu nhi: Giáo trình học mà chơi với nhiều
trò chơi tương tác vô cùng lý thú và hấp dẫn, các bé sẽ được
trải nghiệm golf trong một không khí vui vẻ, thoải mái.

Tại EPGA, golfer có thể dễ dàng trải nghiệm luyện tập cũng
như học tập thông qua các dịch vụ:
• Sử dụng sân tập và sân 9 hố: luyện tập không giới hạn với
bóng tập chất lượng cao Srixon ở làn đánh tập, hay rèn luyện
kỹ năng trên sân 9 hố par 3 tốt nhất Thế giới.

Địa chỉ: Phân khu Aquabay, KĐT Ecopark
Hotline: 0968 374 286
Email: reception@epga.com.vn
Website: epga.com.vn
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Trần Phương My

Nguyễn Thắm
Nguyễn Thùy Dương
Lê Thanh Lương
Huệ Tonkin
Hồ Thị Phương Thảo
Duy Thế
Huyền Machi
Trương Thu Hường
Nguyễn Thị Anh Thư
Nguyễn Tiến Ngọc
Linh Nga
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Roman Odintsov
Daria Shevtsova
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Phạm Hut
Quang Hải
Phạm Hut
Minh Hạnh COAT
Dũng BHD
Phí Đức Toàn
Hoàng Sang
Hoàng Xuân Hiếu
Toang Media
Đặng Anh Thuyết
Thanh Yên
Vững Trương
Nguyễn Thị Tâm

Ban Biên Tập Ecolife,
Văn phòng Tập đoàn
Ecopark, khu đô thị
Ecopark, Xuân Quan, Văn
Giang, Hưng Yên
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Phương Dung
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Hoàng Sang
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Frank Trương
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(024) 3 8746 314
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THÀNH PHỐ XANH ECOPARK

facebook.com/ecopark.
com.vn
WEBSITE

www.ecopark.com.vn
INSTAGRAM

Ecopark.official
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EcoparkOfficial

Với không gian vô cùng quen thuộc, đầy hoài niệm cùng đồ uống thơm
ngon với nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, Trà chanh Phố Huyện hứa hẹn
sẽ đem đến cho quý khách hàng những giây phút hoàn toàn thư giãn bên
bạn bè, người thân…
Hotline 0988 931 511
Địa chỉ 97 Marina (Đối diện toà A Westbay)
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Infographic

Hướng Dẫn
Sử Dụng EcoOne App
Phiên Bản Mới

Tủ Sách Tham Khảo
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Chia Sẻ Về Chủ Đề
Sống Xanh

“Dạy trẻ con về môi trường luôn dễ hơn người lớn.”
Sống Xanh C ùng Con - T.

Hotline 0962 437 693
Email: reservation@thefirststay.com
한국인 : 090 172 5417 (khách Hàn Quốc – Mr.Kevin Do)
Địa chỉ Tòa Central Lake 1, Aquabay, Khu đô thị Ecopark, xã
Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Address Central Lake 1, Aquabay, Ecopark urban area, Ward
Phung Cong, Van Giang district, Hung Yen province

TÒA NHÀ E1 - CHUNG CƯ RỪNG CỌ, KĐT ECOPARK

0904 127 594 (MS. THỦY) - www.nhaxinh.com - Hotline: 1800 7200
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Chia Sẻ Của Cư Dân &
Cảm Xúc Của Cộng Đồng

“Home is a shelter from storms-all sorts of storms.”
William J. Be nnett
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List 5-10 Homestay Lớn
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Những Quán Cafe
Không Thể Bỏ Qua
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Review Quán Ăn Cư Dân

Những Địa Điểm “Bắt
Buộc” Phải Checkin
Khi Tới Ecopark

Trang

Trang

Các Bể Bơi Ở Ecopark
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Danh Bạ

Trang

Danh Sách
Các Dịch Vụ Tiện Ích &
Địa Chỉ, Liên Hệ

Emotion Zone Ecopark

Số 01

Thương mến
Quý vị đang cầm trên tay ấn phẩm Tạp chí
Ecolife số đặc biệt của Ecopark được phát
hành nhân dịp 17 năm hình thành thành phố
xinh đẹp của chúng ta. Cách đây 17 năm, cũng
vào những ngày đầu Thu tháng 8 năm 2003,
Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển đô thị
Việt Hưng (tiền thân của Tập đoàn Ecopark)
chính thức ra đời với khát khao kiến tạo và
phát triển một khu đô thị xanh đầu tiên của
Việt Nam.
17 năm qua là một hành tình đủ dài để nếm
trải nhiều chông gai, lắm thăng trầm nhưng
cũng đầy tự hào khi Ecopark được tôn vinh
là một nơi đáng sống nhất Việt Nam. Ecopark
hiện đã trở thành mảnh đất “hoá tâm hồn”
của cộng đồng cư dân nhân văn, đầy tình
yêu thương - nơi mà cư dân vẫn tự hào gọi là
“miền đất của yêu thương”.
Sau 17 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
hình thành. Cùng với những nỗ lực của Chủ
đầu tư, những sự đóng góp của cộng đồng cư

dân Ecopark đã mang lại cho “miền đất của
yêu thương” những điều tự hào mà hiếm khu
đô thị nào ở Việt Nam có được. Không dừng
lại ở đó, trong thời gian tới đây, Ecopark tiếp
tục vươn mình bứt phá trong kỷ nguyên công
nghệ 4.0 trở thành một thành phố Xanh thông
minh, Xanh hiện đại.
Cũng trong ấn phẩm này, chúng tôi hân
hạnh giới thiệu tới quý độc giả những dịch vụ
- tiện ích tuyệt vời nhất – là kết quả chung tay
sau nhiều năm nỗ lực của Tập đoàn Ecopark,
các đối tác và cộng đồng cư dân khu đô thị.
Một mùa Hạ đã dần qua, chúc quý độc giả
tận hưởng trọn vẹn những ngày Thu dịu ngọt,
mát mẻ với gió heo may se sắt, ngào ngạt
hương hoa trên từng góc phố, từng con đường
nơi miền xanh Ecopark thanh bình!

BAN BI ÊN TẬP

Coffee, Music & More
Eagle Coffee

Eagle Coffee Garden

03 Phố Trúc – Khu đô thị Ecopark

Ven hồ Park River

Quán cafe phong cách Hà Thành, có nhạc sống

Tổ chức sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới

vào tối thứ 6, thứ 7 hàng

Eagle Pub

tuần (từ 20h30 – 22h30)

Chân Cầu Bông Lau

facebook.com/EagleCoffee.ecopark/

facebook.com/eaglepub99/

Hotline 0983603485

1
Ecolife

Trang

Trang

Trang

Trang

Thơ: Tôi Kể Em Nghe

Gửi Ecopark Tôi Yêu

Ecopark Là Nhà Là Nơi An Trú Bình An

Tủ Sách Cộng Đồng
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Ecopark Chỉ Có Thể Là Yêu

Người Lao Công

Ecopark Có Thêm
Trường Liên Cấp Mỹ,
Bệnh Viện Nhật

Hướng Dẫn Sử Dụng
App EcoOne

Trang

Trang

Trang

Ecopark Yêu Từ Những Điều
Giản Dị

Ecopark Thành Phố của
Những Nụ Cười

Những Cây Cầu Đẹp
Như Tranh Trong Lòng
Thành Phố Xanh Ecopark

N GU YỄN TIẾ N N GỌ C

Tôi Kể
Em Nghe

Một buổi chiều tháng tám mưa rơi
Ở cái tuổi đã gần đất xa trời
Tôi và em ngồi ôn lại kỷ niệm cũ
Nhâm nhi chén trà, tôi kể em nghe.

Tôi kể lại về mỗi khi giận dỗi
Hai ta thường đứng trên Cầu Bông Lau
Để nhìn ngắm dòng sông Bắc Hưng Hải
Luôn chảy xiết, kéo nỗi buồn qua mau.

Lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau
Cũng là một ngày mưa, đường lụt lội
Chuyến Ecobus cuối về Hà Nội
Nay chỉ còn một ghế trống cạnh em.

Rồi những lần đi dạo ở công viên
Em hỏi tôi: “Sao chỉ có Xuân, Thu và Hạ?”
“Vì khi ta ở bên nhau em à,
Thì sao có thể có nổi mùa Đông”.

Cả quãng đường tôi ngồi kế bên em
Tôi chỉ ước đoạn đường kia dài mãi
Hay bác tài hãy đi thật chậm dãi
Để khoảnh khắc này là mãi mãi được không?

Còn kỷ niệm nơi quán ăn Phố Trúc
Tóc em dài buông xõa ngang bờ vai
Tôi nhẹ nhàng vén tóc sau vành tai
Đôi má em ửng hồng lên vì ngại.

Em hỏi tôi: “Thế còn lần thứ hai?”
Tôi mỉm cười, giả vờ mình không nhớ
Nhưng sao quên được hả “cô nàng khó ở”
Là một buổi chiều ở bên Hồ Thiên Nga.

Cuộc đời hạnh phúc nhất là được ngồi kể lại
Về những gì mà ta đã trải qua
Cảm ơn Ecopark về những gì đã qua
Cảm ơn em – người luôn là tri kỷ.

Hai ánh mắt chạm nhau khi chiều tà
Hai nụ cười trao nhau thật trìu mến
Tôi tỏ tình chẳng cần hoa và nến
Một cuộc tình đã cập bến tại nơi đây.
Tôi và em cùng mơ ước dựng xây
Một căn nhà nhỏ đầy hoa và nắng
Tại mảnh đất Ecopark xinh xắn
Cũng là nơi cho tôi được gặp em.
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Kí Ức Tuổi Thơ Luôn Hiện Hữu

N GU YỄN THị A N H THƯ

Ecopark Chỉ Có Thể Là Yêu
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Tuổi thơ của mình là những
đêm hè mênh mang gió với
đôi chân trần trên cỏ mướt
mềm còn đẫm sương khi
xách đèn bão đi kéo vó tôm
với anh trai.
Là ánh trăng vằng vặc cao
dần qua bụi tre cuối vườn rồi
trải dài lấp lánh trên những
tàu lá chuối.
Là cây đa cổ thụ với chi
chít những vết sẹo khổng lồ
đứng sừng sững bên miếu
làng linh thiêng.
Là những sớm ban mai
ngát hương sen đầu hạ. Là
tiếng ếch nhái, tiếng chim
hót, tiếng cá quẫy. Là những
buổi hoàng hôn nhìn khói
lam chiều bay lên từ những
mái tranh sau lũy tre làng.
Là nắm lá duối để đánh
răng cho trắng, là quả thị
thơm bà đi chợ mua về cho
mấy chị em lấy len đan thành
giỏ xách đi chơi khắp làng
khắp xóm, là quả sung xanh
chát chấm muối, là quả sung
chín thơm lừng.
Mình đã gói ghém cả bầu
trời kỷ niệm êm đềm ấy để
lên Thủ đô lập nghiệp. Cái
ngột ngạt, đông đúc, chật
chội và gấp gáp của thành
phố khiến mình luôn mơ về
không gian trong lành, an
yên nơi miền quê yêu dấu.
Rồi cơ duyên đã đưa mình
tới Ecopark. Và mình biết

xứ sở thần tiên là có thật,
có thể cảm nhận được bằng
tất cả các giác quan. Đó là
nơi mình vừa được sống với
những kỷ niệm tuổi thơ, vừa
được trải nghiệm được cuộc
sống văn minh hiện đại giữa
thiên nhiên. Mình yêu nơi
này ngay từ khi đặt chân đến,
và tình yêu ấy cứ lớn dần:
Mình yêu đồi hoa cải, hoa
hướng dương, hoa cúc bướm
bốn mùa luôn được thay áo
mới, hoa gạo đỏ rực, hoa ban
tim tím, hoa giấy lung linh,
dạ yến thảo mong manh,
hoa hồng kiêu sa, tường vi
tím hồng giản dị. Đến những
vạt cỏ lạc cũng làm mình mê
đắm với sắc vàng tươi nổi bật
trên nền cỏ xanh rì.
Mình yêu mùi sung chín,
mùi hoa ngọc lan ngọt ngào,
mùi thị thơm mát khi chớm
ươm vàng, mùi hoa ban đỏ
hăng hắc, mùi hoa sữa thơm
nồng.
Mình yêu tiếng chim hót
mỗi sớm mai, tiếng cá quẫy
những trưa hè yên tĩnh, tiếng
ếch kêu mỗi buổi tối muộn
trời mưa khi rời văn phòng,
tiếng lá cây xào xạc khi gió
heo may về.
Mình yêu đàn Thiên Nga
chao cánh như bay ra từ câu
chuyện cổ tích, đàn vịt trời
thong dong đi bộ qua đường,
yêu những chú sóc luôn yên

tâm chuyền cành thưởng
thức các loại quả chín, yêu
đàn bồ câu trong công viên
sà xuống chơi với các em bé
mỗi buổi chiều.
Mình yêu cầu ao nhỏ xinh
cạnh ngôi miếu thâm nghiêm
nơi mình có thể khe khẽ bước
xuống sát mặt nước để ngắm
thế giới bình yên của những
con tôm, con ốc như thời thơ
bé.
Mình yêu cây thị cổ thụ
ngay cổng văn phòng, yêu
cây duối cạnh bãi xe, yêu
những cây đa, cây đề cổ thụ,
yêu “đường xoài hoa trắng
nắng đu đưa”, yêu “cọ xòe
ô che nắng” rợp mát cả con
đường, yêu rặng xà cừ mỗi
mùa thay lá, rải vàng khắp
muôn nơi đẹp hơn cả bức tranh “Mùa thu vàng” nổi tiếng.
Mình yêu mùa xuân rực
rỡ sắc hoa, mùa hè lồng lộng
gió, mùa thu xào xạc heo
may, mùa đông an lành ấm
áp ở nơi này.
Và mình biết ơn những
con người vẫn đang miệt mài
ngày đêm dựng xây, chăm
chút, trao gửi tình yêu vào
từng ngôi nhà, từng cành cây,
ngọn cỏ tại thành phố xinh
đẹp này. Vì những gì đi từ
trái tim sẽ chạm đến trái tim.
Mình tin là thế.
Ecopark, chỉ có thể là yêu!

“Rồi cơ duyên đã đưa mình tới Ecopark.
Và mình biết xứ sở thần tiên là có thật, có thể cảm nhận được
bằng tất cả các giác quan.”

Những con người vẫn đang miệt mài ngày đêm dựng xây, chăm chút, trao gửi tình yêu vào từng
ngôi nhà, từng cành cây, ngọn cỏ tại thành phố Ecopark.
E CO L IFE
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Tôi muốn sống ở đây đến hết đời

T R Ư ƠN G THỊ THU HƯỞ N G

Thành Phố Của
Những Nụ Cười

Có một điều rất đặc trưng ở
Ecopark mà hiếm nơi nào
có được, đó là dù đi tới đâu,
gặp bất cứ ai, điều bạn thấy
đầu tiên trên gương mặt
của những cư dân nơi đây
là những nụ cười. Người ta
thường nói, nụ cười có năng
lực biểu hiện cho rất nhiều
điều. Nhưng những nụ cười
thoải mái, tròn đầy như của
cáccư dân tại khu đô thị Ecopark thì chắc chắn chính là
nụ cười của niềm hạnh phúc
tại tâm.
Đối với anh Việt Anh, điều
tuyệt vời nhất mà Ecopark
đem đến là mỗi thành viên
trong gia đình anh đều cảm
nhận, họ đã chọn được một
không gian sống vô cùng lý
tưởng.
Mỗi sáng thức dậy, cả gia
đình anh đều được đắm chìm
24

giữa thiên nhiên xanh mướt
với không gian tĩnh lặng.
Nhưng sự yên ả, thanh sạch
đó rất khác so với cảm giác
ở một vùng quê xa xôi. Bởi,
Ecopark dù cũng trong lành,
xanh mướt nhưng lại là kết
quả của những đôi bàn tay,
khối óc tài hoa của các kiến
trúc sư. Đó là sự yên tĩnh,
sạch sẽ của một khu đô thị
hiện đại, đẳng cấp với thiết
kế cảnh quan thiên nhiên đẹp
nhất thế giới, nhưng lại rất
gần trung tâm Hà Nội.
Thật hiếm có nơi nào mà
ngay giữa khu đô thị, bên
trong những tòa cao ốc, khu
biệt thự hiện đại, … người
ta vẫn cảm nhận được yên
tĩnh, trong lành. Ngồi trong
nhà, họ sẽ thấy tâm mình tĩnh
tại, đủ tĩnh lặng để lắng nghe
trọn vẹn tiếng chim hót, và
ECOLI F E

trực tiếp hít hà hương thơm
của cỏ hoa.
Ở đó, chỉ bước vài bước
chân, người ta có thể ung
dung ngồi trên thuyền độc
mộc, tận hưởng cảm giác
sống ở miền sông nước.
Bước thêm vài bước nữa thì
lại lạc vào khu trò chơi ở
công viên, khu thể thao, sân
golf … rất hiện đại.
“Ecopark thực sự là nơi
tuyệt vời, giúp cả gia đình
mình có thể vui chơi bên
nhau rất thoải mái, vì bất cứ
ai cũng tìm thấy niềm hứng
khởi. Dọn về đây sống là
quyết định đúng đắn nhất của
mình trong 5 năm gần đây” Anh Việt Anh chia sẻ.

“Chỉ khi đến Ecopark – một
thành phố xanh, gần gũi với
thiên nhiên, mình mới cảm
thấy được làm việc, tận hưởng
cuộc sống thực sự, chứ không
phải như những ngày đã qua,
sống và làm việc chỉ để tồn
tại” - anh Việt Anh, một cư dân
trẻ ở đây hào hứng chia sẻ về
nơi anh đang sống.

26
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“Từ khi tới đây, con mình như trở thành
một đứa trẻ khác. Lần đầu tiên trong cuộc
đời, ánh nhìn của các con được phóng xa
ra hơn một chút. Con say sưa quan sát mọi
thứ xung quanh như cỏ cây, ao hồ, chim
muông... Bất cứ chuyển động nào, dù rất
nhỏ, con đều để ý”.

Giống như anh Việt Anh, chị
Hoài Anh cũng cảm thấy rất
hạnh phúc mỗi khi chứng
kiến các con mỉm cười vì
khám phá ra điều thú vị, từ
không gian xanh quanh nhà.

Sự háo hức với cuộc sống
mới, gần gũi với thiên nhiên
đã giúp con chị sống vui hơn,
chăm ngoan và chịu khó ăn
uống hơn. Mỗi lần nghĩ đến
đó, người làm mẹ như chị
Hoài Anh lại cảm thấy, lựa
chọn Ecopark là điều hoàn
toàn xứng đáng.

Ecopark là không gian lý
tưởng để trẻ nhỏ khám phá
thiên nhiên. Hệ sinh thái đa
dạng khiến các em luôn tò mò,
háo hức.
E CO L IFE
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“Tôi đã bán nhà ở Hà Nội để về đây sinh sống.”

Có lẽ cũng vì sự tiện nghi,
đẹp đẽ, thanh sạch ấy mà cụ
Thân (94 tuổi) đã quyết định
dọn về Ecopark sinh sống,
chỉ 2 ngày sau khi đến thăm
nhà con gái ở đây.
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“Tôi đã bán nhà ở Hà Nội
để về đây sinh sống. Tôi
muốn sống ở đây đến hết
cuộc đời”, cụ Thân đã nói
như thế khi chia sẻ cảm nhận
về KĐT Ecopark. “Cứ 6h
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sáng, xe buýt đã đưa cư dân
đi làm. 8-9h, mọi người đi
thể dục. Thành phố lúc nào
cũng xanh, thoải mái và tiện
nghi. Tôi đã đưa tay lên sờ kệ
tủ, giá sách lâu ngày không
lau chùi nhưng tuyệt nhiên
không có một hạt bụi nào”.

Triết gia Aristotle từng nói,
“cái đẹp có giá trị thanh lọc
tâm hồn con người”. Có lẽ
vì vậy một phần lớn nguyên
nhân khiến cư dân Ecopark
luôn hạnh phúc, chính là vì
không gian sống ở đây đã
giúp sự tử tế được thăng hoa.
Thật khó để bạn có thể
vui vẻ khi liên tục phải phơi
mình dưới cái nắng gần 50
độ của mùa hè, chịu đựng
khói bụi, kẹt xe suốt hàng
giờ đồng hồ mới tới nhà hay
cơ quan làm việc. Cũng thật
khó hình dung, sau những
cái lạnh cắt da rét buốt, mưa
phùn lẹp nhẹp vào mùa đông,
bạn lại trở về căn nhà chật
chội, tù túng, không chút
sánh sáng tự nhiên, không có
bóng dáng cây xanh, hoa cỏ,
vẫn ồn ào, đầy tiếng còi xe…
mà lại cảm thấy rất hài lòng.
Cuộc sống bon chen nơi
nội thành dễ làm người ta
cáu bực. Những bận rộn và
lo toan hàng ngày luôn kéo
chúng ta về phía trước. Đôi
khi, bạn thấy ngộp thở vì
phải sống quá nhanh, vội
vàng. Nhưng ở Ecopark thì
khác.
Không gian luôn có độ
mở, mỗi căn nhà đều nhìn
thấy mây trời, cây xanh,
hoa lá… dễ làm tâm trạng
con người ta dịu lại. Bạn có
nhiều thời gian để sống chậm
lại một chút. Vào mỗi cuối
chiều, các cư dân lại rủ nhau
đi đạp xe, chạy bộ, hay chỉ
đơn giản là đi dạo công viên,
ngắm nhìn đàn thiên nga bơi
lội… để hồi phục năng lượng
cơ thể sau ngày dài làm việc
mệt mỏi.
Và cuộc sống tiện nghi,
xanh-sạch-đẹp sẽ giúp cho
tâm hồn bạn được an yên
hơn, để những niềm vui,
hạnh phúc bạn thu nhận được
hàng ngày, lại quay vòng,

Nhịp sống ở Ecopark giúp bạn có thời gian khám phá năng
lực, sở thích mới của chính mình.
30
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tạo nên sự tử tế giúp ích cho
cộng đồng.
Trên
trang
facebook
”Cộng đồng cư dân Ecopark”, hằng ngày có rất nhiều
những status như “các bác ơi,
em nhặt được đồ..., bác nào
mất thì liên hệ… nhé” hay
“nhà mình sáng mai đi đến
điểm…, ô tô rộng thừa chỗ,
bạn nào có nhu cầu đi đến đó
thì liên hệ nhé”… và hàng
loạt việc tử tế như thế vẫn
diễn ra mỗi ngày.
Sự tử tế ở đây được thăng
hoa tới nỗi, chuyện dù lớn,
dù nhỏ, mọi người cũng kêu
gọi nhau nỗ lực vì một cuộc
sống chung tốt đẹp cho tất cả
mọi người.
Niềm vui, sự thoải mái
trong cuộc sống cũng giúp
mọi người cởi mở với nhau
nhiều hơn. Ở Ecopark, rất dễ
bắt gặp cảnh người giỏi ngoại
ngữ đi dạy miễn phí, hay
bác sĩ nửa đêm sẵn sàng tới
khám, chữa bệnh cho bệnh
nhân mà không.
Bạn chắc chắn sẽ bất ngờ
khi biết rằng, cư dân cùng
khu ở đây còn tạo group
riêng để nói chuyện phiếm
với nhau mỗi ngày, góp tiền
tổ chức ăn uống, tụ tập vào
mỗi dịp cuối tuần, nghỉ lễ.
Tình làng, nghĩa xóm
tưởng như đã biến mất khỏi
cuộc sống phố thị lại hồi sinh
một cách đầy văn minh ở
Ecopark.
Tất cả mọi thứ từ thiên
nhiên, không gian sống cho
đến những cách ứng xử của
cư dân Ecopark đã tạo nên
một thành phố xanh lý tưởng,
đầy ắp những nụ cười. Tin
chắc rằng nếu đã từng đến
đây, gương mặt của bạn cũng
sẽ luôn nở những nụ cười
mãn nguyện, tròn đầy như
hàng ngàn cư dân khác đang
sinh sống ở đây.

E CO L IFE
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Sự khác biệt tại Ecopark

HỒ N G T HẮ M

Ecopark Là Nhà
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Sau khi kết thúc hai mươi
vòng bơi, ngay dưới bể bơi
của toà nhà. Tôi trở lên ghế
ngồi nghỉ ngơi, ngửa mặt lên
ngắm nhìn xung quanh, màu
xanh của cây cối lá hoa phủ
kín khắp nơi tôi ngồi, gió
mát, không khí trong lành
dễ chịu, tất cả mệt mỏi, căng
thẳng đều tan biến hết. Có lẽ
cảm giác tận hưởng này, mọi
người sẽ chỉ tìm được khi đi
nghỉ dưỡng ở một khu resort
cao cấp nào đó. Còn với cư
dân Ecopark chúng tôi, thì nó
là cuộc sống mỗi ngày.
Thời gian trôi nhanh hơn
tôi tưởng tượng, thấm thoắt
đã gần bốn năm tôi gắn bó
với Ecopark, Ecopark trở
thành quê hương bản quán
thứ hai của tôi. Trong những
năm tháng tuổi trẻ, tôi đã cố
gắng để kiến tạo cho mình
một cuộc sống tốt nhất, thoải
mái nhất. Và tôi đã đúng khi
tôi lựa chọn Ecopark để làm
nơi an trú.
Sau một ngày làm việc
nơi phố thị ồn ào. Tôi cùng
rất nhiều cư dân Ecopark
đón chiếc xe bus màu xanh
quen thuộc để trở về nhà.
Tâm trạng của tôi được trút
bỏ hết muộn phiền, khi tôi
nhìn thấy tấm bảng Ecopark
quen thuộc từ đầu đường lớn.
Tiếp sau là những hàng cây

xanh chạy dài tăm tắp, hoa lá
được chăm tưới, tỉa cành vừa
vặn và xinh đẹp. Ở Ecopark
không gian sống rất thiên
nhiên nhưng mọi thứ cũng
được chăm sóc rất quy củ, nề
nếp và tỉ mỉ. Có đôi khi tôi
trở về nhà, và thực sự thích
thú khi phát hiện ra các bác
làm vườn lại vừa trồng thêm
một loại hoa mới. Nhiều
hàng xóm của tôi, lựa chọn
Ecopark, có lẽ họ cũng giống
tôi, là vì cùng hướng tới chất
lượng một cuộc sống thực sự
tốt, chứ không đơn giản chỉ
là sống sao cho tiện.
Tôi sống ở Ecopark mỗi
ngày vẫn di chuyển phố để
đi làm, đi ăn uống, café gặp
gỡ bạn bè. Ecopark hỗ trợ
xe bus phục vụ riêng cư dân
đi lại, muốn đi đến khu nào
trong thành phố, tôi chỉ việc
lựa chọn và căn tuyến xe phù
hợp là được. Lên xe bus ngồi
tôi có thể tranh thủ đọc sách
hoặc giải quyết cách công
việc qua Email, thời gian
hoàn toàn không hề bị bỏ
phí. Có lẽ khi tôi ở quen và
yêu nơi này, tôi sẽ biết cách
làm thế nào để dần dần thích
nghi với nó. Nhiều hàng xóm
xung quanh tôi cũng thế.
Và đặc biệt khi sống ở
Ecopark, tôi gặp rất nhiều
những điều nhỏ nhặt đời

thường, nhưng nó lại làm nên
một màu sắc rất riêng của
nơi đây. Ví dụ, lần đó bạn tôi
xuống thăm nhà tôi, thang
máy gần đóng thì chúng
tôi chuẩn bị bước vào, một
cậu bé đang đứng sẵn trong
thang máy, đã nhanh tay giúp
chúng tôi bấm giữ cửa thang
máy. Khi hai chúng tôi bước
vào bên trong thang máy, cậu
bé quay lại hỏi ,cô chú lên
tầng mấy để cháu bấm giúp ạ
? Tôi nhoẻn miệng cười đọc
số tầng của tôi để cậu bé bấm
hộ. Bạn tôi đã ngạc nhiên hỏi
tôi, ở đây mọi người thân
thiện với nhau như vậy sao?
Nghe câu hỏi ấy, tôi bất giác
cảm thấy một niềm tự hào
nho nhỏ. Hoặc có hôm tôi đi
làm về, mẹ tôi hồ hởi kể, hôm
nay mẹ xách nhiều đồ nặng,
vào thang máy, có một anh
cứ bảo để cháu xách đồ hộ
bác. Đến lúc thang máy lên
đến tầng nhà mình rồi, anh
ấy còn đề nghị, để cháu xách
vào đến cửa nhà cho bác.
Giúp đỡ nhau những điều
nhỏ nhặt, vốn là chuyện
bình thường, chẳng có gì to
tát. Nhưng cuộc sống phố
thị đôi khi khiến chúng ta
chẳng còn thói quen ấy nữa.
Người ta ngại mỉm cười chào
nhau, ngại đề nghị giúp đỡ
ai đó trước. Nhưng ở nơi tôi

“Nhưng ở nơi tôi đang sống thì khác, cư dân thân thiện và
cũng sẵn sàng đề nghị giúp đỡ lẫn nhau.”
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đang sống thì khác, cư dân
thân thiện và cũng sẵn sàng
đề nghị giúp đỡ lẫn nhau.
Khi bạn được sống ở trong
một cộng đồng, có rất nhiều
người văn minh thân thiện
và tốt bụng, bạn cũng sẽ
thấy bạn được tiếp thêm rất
nhiều năng lượng vui vẻ tích
cực. Tôi cũng vậy, sống ở
Ecopark, tôi được tiếp nhận
rất nhiều năng lượng tích
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cực và tử tế hơn bất cứ nơi
đâu. Mọi người hay trêu đùa
nhau, ở Ecopark muốn bị mất
đồ cũng thật khó, vì kiểu gì
cũng sẽ có người tìm để trả
lại bạn món đồ mà bạn không
may làm rơi. Cư dân Ecopark
là như vậy, sống ngay thẳng
và tốt bụng. Đôi lúc, chúng
tôi chẳng ngại, để cùng nhau
tranh luận về một chủ đề nào
đó trên group của cư dân,
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nhưng tôi biết đó là những
tranh luận để cùng nhau xây
dựng một cộng đồng văn
minh, và tốt đẹp hơn.
Mỗi khi đi đâu đó xa nhà,
tôi thường nghe bản nhạc
“Home” của Michael Bublé.
Tôi nhớ nhà, nhớ con đường
Ecopark quen thuộc với đầy
lá và hoa. Hay có nhiều đêm
tôi trở về nhà muộn, đèn điện
Ecopark sáng rực rỡ chào

đón tôi, chú bảo vệ vẫn ngồi
ở trạm gác để canh cho cư
dân được một đêm ngon giấc.
Tôi đã lựa chọn Ecopark là
quê hương thứ hai của mình,
và tôi chưa từng hối hận với
quyết định ấy. Chỉ cần nhìn
thấy tấm biển Ecopark từ xa,
là tôi biết mình đã về nhà, về
nơi an trú bình an của mình.

Lên xe bus ngồi tôi có thể tranh thủ đọc sách hoặc giải quyết cách công việc qua Email,
thời gian hoàn toàn không hề bị bỏ phí.

“Tôi đã lựa chọn Ecopark là quê hương thứ hai của mình, và tôi chưa
từng hối hận với quyết định ấy.”
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Ecopark Yêu Từ Những
Điều Giản Dị

Với cán bộ, nhân viên làm việc Ecopark,
niềm hạnh phúc là mỗi ngày nhìn thấy nụ
cười hạnh phúc của những cụ già 80-90 tuổi
vẫn hằng ngày đi tập thể dục buổi sáng, nụ
cười tươi của những em nhỏ tung tăng dưới
những bóng cây xanh tới trường, hay chỉ
đơn giản là nét đẹp “tình làng nghĩa xóm”
của cư dân mà hiếm có khu đô thị nào có
được. Cùng Ecolife lắng nghe chia sẻ của
những con người mà công việc của họ là
gắn bó với Ecopark mỗi ngày.

Khi những giọt sương sớm
còn đọng trên nhành lá non,
những người dân nơi đây bắt
đầu 1 ngày mới bằng những
cách khác nhau, còn tôi,
một nhân viên của câu lạc
bộ tiện ích ngày ngày được
đón những vị khách cư dân
đến từ rất sớm. Họ, có khi là
các bác cao tuổi về Ecopark
để an hưởng tuổi già, có khi
là những vị khách đến ở trải
nghiệm rồi yêu thương luôn
nơi đây và quyết định gắn bó
lâu dài, cũng có khi là những
em bé tự tin đi 1 mình đến
bể bơi mà không cần bố mẹ
dẫn đi vì nơi đây thực sự an
toàn với những bạn nhỏ. Dù
chỉ mới làm việc ở đây chưa
lâu, nhưng những điều tốt
đẹp về Ecopark thật sự là quá
nhiều, đủ để một nhân viên
như tôi cảm thấy yêu thương
và muốn gắn bó lâu dài với
nơi đây.
Ngoài môi trường sống
và cảnh quan tuyệt vời ấy,
Ecopark còn được nhắc đến
với lối sống văn minh hiện
đại và tình cảm. Cư dân yêu
mến nơi mình sống, cùng với

những cán bộ an ninh phục
vụ bao tình huống khó khăn,
các anh kĩ thuật-các chú cứu
hộ luôn đảm bảo nguồn nước
trong sạch, đảm bảo an toàn
cho cư dân khi đi bơi, những
chú lái xe Ecobus vẫn hàng
ngày vui vẻ phục vụ “bà
con”...và cứ thế hình thành
nên một “văn hóa Ecopark”
khiến mọi người thấy yêu
mảnh đất này hơn. Trần Huệ
- Câu lạc bộ tiện ích
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chủ đầu tư xây dựng một nếp
văn hóa tốt đẹp khiến bất cứ
ai khi đến đây đều phải thốt
lên rằng: “Ecopark thật sự
là một điểm đến tuyệt vời”.
Nguyễn Thục Linh - Câu
lạc bộ tiện ích
Nếu không gắn bó với thiên
nhiên thì tâm hồn khô héo,
nếu không gắn bó với con
người thì mất đi nhân tính.
Ở “Ecopark – Miền đất yêu
thương”, chúng ta tìm thấy sự
trở về bình an nơi có những
khu vườn yên tĩnh, tiếng
chim kêu vang, nơi công viên
ngập nắng với những mặt hồ
lăn tăn gợn sóng. Đều là yêu
thương, nhưng mỗi người
dành tình cảm cho nơi đây
theo một cách khác nhau. Tôi
nhìn thấy cách những cư dân
nơi đây trân quý sự lao động
miệt mài của những cán bộ
an ninh, xe bus, cây xanh đô
thị....đang đóng góp cho nơi
đây. Có những hành động
nhỏ hàng ngày như nhường
chỗ cho cho người lớn tuổi
trên xe bus, nụ cười thường
trực của nhân viên phục vụ,
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Với tôi, Ecopark là nơi mà
tình yêu, nụ cười, sự tử tế,
tính nhân văn...không bao
giờ bị tính toán và không bao
giờ bị giới hạn. Sự tử tế, tính
nhân văn chính là những nụ
cười thân thiện của nhân viên
lái xe bus vào mỗi buổi sáng
sớm đưa cư dân đi làm hay là
những tối muộn đón cư dân
từ Hà Nội về nhà; tình cảm từ
nụ cười của những nhân viên
lao công, cây xanh miệt mài
từng ngày chăm cho những
bồn hoa, cây cảnh, tình cảm
từ những nhân viên an ninh
đã nhường cho tôi chiếc áo
mưa duy nhất của anh vào

ngày mưa bão; tình cảm từ
những cộng đồng hàng xóm
chia sẻ đồ đạc, giúp đỡ nhau
khi gặp hoạn nạn; tình cảm
từ những lần nhận lại đồ thất
lạc...chỉ những điều tưởng
như đơn giản đó đã xây dựng
thành văn hóa riêng của
chúng tôi. Phạm Xuân Nam
– Phòng QLVH Bus
Không chỉ là môi trường tự
nhiên, văn hóa cộng đồng
tại Ecopark cũng là một gam
màu không thể thiếu trong
bảng màu để tạo nên một
Ecopark đa sắc. Tôi nhớ có
người bạn ở tòa D - Rừng Cọ
đã từng nói rằng cô ấy thực
sự bị lôi cuốn bởi sự tử tế của
con người ở nơi này. Tại sao?
Vì ở vị trí của một người mẹ,
cô ấy thực sự cảm kích khi
bắt gặp hình ảnh những anh
bảo không ngần ngại dắt tay
hay hướng dẫn các bạn nhỏ
qua đường. Tôi cũng thấy
được văn hóa “nhập gia tùy
tục” ở một số nhóm gia đình.
Cư dân ở đây vốn là những
người tứ xứ chẳng hề quen
biết, họ về đây hoặc là định
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cư, hoặc là chỉ sử dụng nhà
dành cho dịp nghỉ ngơi cuối
tuần. Các nhóm gia đình tụ
tập ăn uống, vui chơi rồi trở
nên thân thiết, gắn bó. Và
văn hóa làng xóm- văn hóa
tưởng chừng như chẳng bao
giờ tồn tại ở những đô thị
được hình thành từ đây. Ai là
thành viên của “Cộng đồng
cư dân Ecopark” sẽ càng dễ
nhận ra văn hóa này. Không
khó để nhìn thấy những bài
viết với nội dung như “ Bạn
Công đánh rơi chứng minh
thư này ở hầm gửi xe đạp,
bể bơi Westbay. Bạn qua gặp
chị bảo vệ nhà xe để xin lại
chứng minh thư nhé”, “ Các
bác ơi, cho em hỏi…”. Hay
sau các mẩu tin như “Em cần
thuê giúp việc phụ chăm bé,
nấu ăn…”, “Em cần mua đất
nặn và giấy màu cho bé…”
...là những comment chia sẻ,
chỉ dẫn thông tin rất kịp thời.
Đó là sự tử tế. Lê Thị Đường
– Phòng Môi trường
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Gửi Ecopark
Tôi Yêu
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Lần lượt ngồi lần giở từng
bức ảnh trong album “My
work” và “Ecolife” trên trang
cá nhân để nhìn lại chặng
đường đã đi qua mà lòng bồi
hồi, thoáng đó mà đã hơn ba
năm gắn bó với mảnh đất
này, yêu từng cỏ cây góc
phố bình yên. Mỗi bức ảnh
như đánh dấu của một chặng
đường từ cô gái năm nào cho
đến chuyện tình yêu bên cây
cầu hoa giấy cho tới cuộc
sống nơi đây bên gia đình
nhỏ thân yêu - không dài
nhưng là một hành trình quan
trọng trong đời.
Nhớ lại những ngày đầu
tháng 3/2017, khi bắt tay

nhận công việc đầu tiên cắm
mốc hàng cây sau dãy nhà
phố Thủy Nguyên để kịp
màu xanh trước khi bàn giao
cho khách hàng, cả công
trường tấp nập công nhân,
thợ thuyền, cây cối, nhân
công cây xanh có lúc lên
tới hơn nghìn người, hăng
say và đầy nhiệt huyết, hàng
ngày đều thấy mình yêu công
việc góp phần mang lại màu
xanh ấy bao nhiêu lại thêm
yêu quý cô chú công nhân
vẫn mải mê làm nên màu
xanh ecopark. Vì yêu mà
đến là có thật! Vì yêu mà
rời thành phố, rời công việc
kiến trúc sư triển vọng sang

một trải nghiệm mới thiết kế
cây xanh cảnh quan. Nghĩ là
làm... chuyến xe chở hết đồ
đạc từ Hà Nội về căn phòng
8m2 gần công trường làm
việc, giữa nắng, giữa mưa
những ngày ở công trường đôi khi chẳng kịp chạy những
hạt mưa ào ào kéo đến, chẳng
ô nào che được cái nắng như
thiêu đốt giữa mùa hè tháng
sáu bụi đỏ mù mịt đắng sau
những xe tải chở đất phù sa,
bất chợt nhận ra những cuộc
đời khác “Ai cũng chọn việc
nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành
phần ai”- nhận ra những
mảnh ghép khác của thế giới
này. Những cô chú công nhân

dậy từ 4 - 5 giờ sáng để
lo việc nhà, rồi đến công
trường làm việc, bữa trưa
rôm rả ngồi ăn dưới những
tán cây Sanh lá tốt um tùm,
trải tấm vải nhựa xuống cỏ,
che cái nón - vậy là thiếp đi
một giấc trưa. Nhiều khi bất
giác vụt qua trong lòng vừa
thương vừa quý, trân trọng
biết bao nhiêu những đôi
bàn tay, những giọt mồ hôi
rơi xuống để làm nên mảnh
đất xanh tươi hoa thơm cỏ
ngọt này. Vì yêu nơi này nên
mỗi câu chuyện trải qua đều
được lưu lại, khi còn ít kiến
thức cây xanh nên mỗi ngày
đều học nào hoa thời vụ, nào
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cây hàng nền, nào cây bóng
mát,... Thực tế giúp ta học
được bao nhiêu kiến thức,
cây này mùa nào ra hoa, mùa
nào có quả, bầu cây đặt thế
nào, tưới nước ra sao, thường
bị những bệnh gì. Tự ngộ ra
cây cũng như người được
săn sóc yêu thương mới lớn
nhanh xanh tốt - như mảnh
đất này được chăm chút bởi
khối óc con tim của những
người dẫn lối nên mỗi ngày
một phát triển đi lên.
Rồi cứ thế thấm thoắt, một cô
gái hay mộng mơ yêu hoa cỏ
từ bao giờ lại có một nét cuốn
hút đầy sức sống, vì bài thơ
gắn với hình ảnh hoàng hôn
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trên dòng sông Bắc Hưng
Hải mà có người đem lòng
thương nhớ. Chiều chiều mỗi
giờ tan làm, đều không ngại
đi hơn hai mươi cây số qua
Ecopark thăm nhau, đi xa thế
chỉ để gặp trên cây cầu hoa
giấy, dạo bước vườn hồng
công viên Mùa Xuân - đẹp
chẳng khác gì khu vườn bí
mật trong những tiểu thuyết
lãng mạn, người ta cứ bảo
tức cảnh sinh tình chẳng sai,
chắc đâu đó trên cầu vẫn có
ai còn đứng đợi nhau. Thật
vui bởi câu chuyện tình yêu
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có hậu, rồi mình cùng về
Ecopark, sáng sáng tập thể
dục ở Hồ Thiên Nga với bầu
không khí trong lành, chiều
về bố dắt con tập đi trên bãi
cỏ, hạnh phúc bình yên chỉ có
bấy nhiêu. Thật chậm! thật
chậm! Cảm nhận những giây
phút cuộc sống giản dị nơi
đây, càng thêm biết ơn những
bàn tay xây dựng với bao mồ
hôi công sức. Tự đáy lòng
muốn nói một lời tri ân “Cảm
ơn Ecopark! Nơi thành phố
xanh tươi, nơi cuộc đời trọn
vẹn!”
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N GU YỄN HỒ N G Q UÂ N

Người Lao Công

Môi trường đô thị Eco
Chúng tôi là những chiến binh âm thầm
Bao nhiêu công việc theo thời
Vệ sinh là việc người đời rẻ khinh
Nhưng mà nếu thiếu vệ sinh
Thì hỏi thế giới một ngày ra sao
Hàng ngày dọn rác, vớt ao
Mọi nơi sạch sẽ, cư dân an lành
Nhưng:
Ngày ngày rồi lại qua ngày
Mấy ai để ý đến người lao công
Bình minh, tỉnh giấc hoàng hôn
Nhìn thấy sạch sẽ đương nhiên bình thường
Mấy ai nghĩ đến đo lường
Mồ hôi công sức của người tạo ra
Nhưng nếu có chuyện xảy ra
Vệ sinh nhận lấy tiếng cười tiếng chê
Thôi thì cái kiếp làm thuê
Làm gì cũng được miễn là thấy vui
Ở nhà vui vẻ đàn gà
Đến Ecopark vui cùng anh em!
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Ecopark Sắp Có
Trường Liên Cấp Mỹ,
Bệnh Viện Nhật
Cư dân Ecopark liên tiếp đón những thông
tin vui về việc nhiều dịch vụ tiện ích đẳng
cấp, chuẩn quốc tế sẽ được triển khai tại
Khu đô thị.
46
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Dự kiến ngay trong quý 3
năm nay, bệnh viện Đại học
Y khoa Tokyo sẽ chính thức
được khởi công giai đoạn
I với quy mô 80 giường và
sẽ đi vào hoạt động vào quý
2/2021.
Bệnh viện Đại học Y khoa
Tokyo có quy mô 150 giường
nội trú (giai đoạn I có quy mô
80 giường) với tổng vốn đầu
tư 20 triệu USD, được xây
dựng ngay trong khuôn viên
hơn 3ha của trường đại học y
khoa Tokyo tại Ecopark.
Đây là một dự án y tế có
định hướng xuyên suốt và
đầu tư bài bản thuộc Đại
học Y khoa Tokyo Việt Nam

(khánh thành tháng 7/2016
tại Ecopark) – trường đại học
tư thục 100% vốn Nhật Bản
đầu tiên tại Việt Nam. Đơn vị
chủ quản là trường Đại học
khoa học tổng hợp nhân sinh
Nhật Bản thuộc Học viện
y khoa Waseda – cơ sở đào
tạo chuyên gia y tế và dinh
dưỡng có bề dày lịch sử tại
Nhật Bản (trụ sở tại thành
phố Saitama, Nhật Bản).
Là bệnh viện được xây
dựng với mục tiêu chuyên
khoa chăm sóc sức khỏe dự
phòng cho người dân, bệnh
viện Đại học Y khoa Tokyo
sẽ được trang bị đầy đủ hệ
thống máy móc, trang thiết bị

y tế nhập khẩu 100% từ Nhật
Bản với công nghệ hiện đại
nhất giúp tầm soát phát hiện
bệnh sớm và chính xác.
Ngoài những khu vực
khám chữa bệnh và công tác
chuyên môn, bệnh viện còn
có khu vực cà phê, nhà hàng,
yoga studio và phân khu dành
riêng cho bệnh nhân VIP.
Như vậy, cư dân Ecopark và
những vùng lân cận sắp được
thụ hưởng dịch vụ khám
chữa bệnh và chăm sóc sức
khỏe hiện đại tiên tiến chuẩn
Nhật Bản với đội ngũ chuyên
gia, 100% bác sỹ là người
Nhật có trình độ chuyên môn
cao, tay nghề giỏi, tận tâm và

chuyên nghiệp. Toàn bộ đội
ngũ điều dưỡng, chăm sóc y
tế của bệnh viện cũng được
đào tạo bài bản theo phong
cách và tác phong làm việc
chuẩn Nhật.
Dự kiến quý II/2021, bệnh
viện Đại học Y khoa Tokyo
sẽ chính thức đi vào hoạt
động. Qua đó góp phần hoàn
thiện bức tranh dịch vụ tiện
ích cao cấp, đồng bộ bao
gồm: trường học, siêu thị,
công viên, bệnh viện, khu
liên hợp thể thao,… của
Ecopark, xứng đáng là một
trong những khu đô thị đáng
sống nhất cả nước.
Với lợi thế nằm trong
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khuôn viên nhiều cây xanh
của khu đô thị Ecopark,
không gian khám chữa bệnh
văn minh, môi trường trong
lành thoáng đãng, Bệnh viện
Đại học Y khoa Tokyo sẽ là
nơi đem lại cảm giác thoải
mái và an tâm, đẩy nhanh
quá trình phục hồi cho người
bệnh. Trước đó, hồi tháng
cuối tháng 6, Liên doanh giữa
Tập đoàn Ecopark và Công
ty Digital Daesung Korea
Hàn Quốc cũng đã ký kết với
Trường Chadwick Hoa Kỳ để
xây dựng và vận hành dự án
Trường Phổ thông liên cấp
Quốc tế Chadwick Hà Nội tại
khu đô thị Ecopark. Dự kiến,
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trường sẽ bắt đầu tuyển sinh
vào năm 2022, đáp ứng nhu
cầu học tập của hơn 2.000
học sinh.
Chadwick là một trong
những trường tư thục danh
giá hàng đầu và luôn được
đánh giá vào top 1,6% trường
liên cấp có kết quả tốt nhất
nước Mỹ.
Cơ sở quốc tế đầu tiên của
trường Chadwick được thành
lập tại thành phố thông minh
Songdo - Hàn Quốc vào năm
2010 với quy mô 1300 học
sinh. Trường Chadwick tại
Songdo hiện là trường quốc
tế hàng đầu tại Hàn Quốc
được phụ huynh học sinh rất
yêu mến.
Các học sinh tốt nghiệp
tại Chadwick tại Mỹ và Hàn
Quốc liên tục được nhận
vào các trường đại học hàng
đầu thế giới như: Harvard,
Princeton,
Columbia,
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Stanford,
Berkeley
và
Cornell…
Digital Daesung, đối tác
liên doanh phát triển dự án
Trường Quốc Tế Chadwick
Hanoi cùng Tập đoàn
Ecopark được thành lập vào
năm 2000, trên cơ sở tiền
thân là học viện Daesung –
tổ chức dự bị đại học uy tín
nhất Hàn Quốc với tuổi đời
lên tới 55 năm, có trụ sở đặt
tại Seoul - Hàn Quốc. Đây
là doanh nghiệp cung cấp
dịch vụ đào tạo trực tuyến
và truyền thống, hoạt động
chính như một website giảng
dạy trực tuyến cung cấp
nhiều nội dung đào tạo khác
nhau ở nhiều lĩnh vực cho các
lứa tuổi, cấp độ cho khoảng
280.000 học sinh, sinh viên.
Ngoài ra công ty này còn vận
hành các học viện có thương
hiệu là Daesung Academy,
Daesung MyMac với 550 cơ
ECOLI F E

sở, tổng số hơn 100.000 sinh
viên đang học tập. Trong 10
năm qua, các học sinh của
Daesung liên tục được xếp
hạng cao nhất trong kỳ thi
SAT tại Hàn Quốc.
Hiện nay, tại Ecopark có
tới hơn 20 trường học đạt
chuẩn các cấp từ mầm non
tới trung học phổ thông, đại
học quốc tế cùng rất nhiều
trung tâm ngoại ngữ, nghệ
thuật, năng khiếu kỹ năng
sống…
Việc Ecopark hợp tác với
những tên tuổi lớn trong giáo
dục và y tế không chỉ khẳng
định tầm nhìn chiến lược dài
hạn, quan điểm phát triển bền
vững, nhân văn, ưu tiên đầu
tư cho giáo dục và y tế tại
khu đô thị, mà còn thể hiện
sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài
bản, “đi trước đón đầu” của
chủ đầu tư dành cho toàn bộ
cư dân tương lai.

Ngày 25/9, trường Phổ thông
liên cấp Quốc tế Chadwick
Hà Nội chính thức khởi công
tại khu đất rộng gần 50.000
m2, liền kề khu Biệt thự đảo
Ecopark Grand - The Island.

TÁC G I Ả

Những Cây Cầu
“Tỏa Sáng”

Mỗi cây cầu là một tác phẩm
nghệ thuật, đẹp từ kiến trúc
đến tên gọi khiến bất cứ ai
từng đến Ecopark, đều muốn
ở lại, ngắm mãi những tuyệt
tác ấy trong lòng Ecopark,
khu đô thị sinh thái nằm ở
phía Đông Nam thủ đô.
Ở Hà Nội không có quá
nhiều cây cầu đẹp. Những
buổi tối mùa hè, nhiều người
vẫn thường lên Long Biên
hóng gió và nhìn xuống
sông Hồng. Những cơn gió
mát dịu từ mặt sông thổi lên
và quang cảnh Hà Nội lên
đèn thật khiến người ta xao
xuyến.
Nếu bạn cũng nằm trong
số những người thích cảm
giác đứng trên cầu, từ trên
đó ngắm cảnh đẹp bên dưới
hay chỉ đơn giản là muốn
được tận hưởng làn gió thanh
sạch, ít khói bụi, không tắc
đường thì có một lựa chọn
an toàn, tuyệt vời hơn những
cây cầu nổi tiếng ở quanh Hà
Nội. Đó là hãy đến khu đô thị
Ecopark – nơi có rất nhiều
cây cầu tuyệt đẹp, tựa như
bước ra từ thế giới thần tiên
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cổ tích.
Chỉ với diện tích 500ha
nhưng Ecopark có rất nhiều
cây cầu giúp kết nối giao
thông cực thuận tiện. Với
tầm nhìn xa và chiến lược
của mình, ngay từ nhiều năm
trước, Ecopark đã đầu tư để
xây dựng một hệ thống giao
thông thuận tiện nhất, biến
một “ốc đảo xanh” với điểm
nhấn về không gian mặt nước
như Ecopark trở thành quần
thể kiến trúc liền mạch, với
chất lượng giao thông hiện
đại, hàng đầu theo đúng
chuẩn Singapore.
Mỗi cây cầu ở đây mang
trong mình một câu chuyện
riêng. Nếu như cầu Bông Lau
là sự mô phỏng tuyệt vời, tựa
như phiên bản Việt của cầu
Golden Gate nổi tiếng bên
Mỹ, là nơi dạo bộ lý tưởng
của cư dân thì cầu Bắc Hưng
Hải lại điềm nhiên vắt mình
qua con sông trữ tình Bắc
Hưng Hải, trở thành điểm
nhấn quan trọng giúp nối liền
Ecopark với Hà Nội và các
khu vực lân cận.
Không chỉ mang ý nghĩa
ECOLI F E

Mục sở thị những cây cầu đẹp như tranh
trong lòng thành phố xanh Ecopark

về mặt kết nối giao thương,
tạo thuận lợi cho cư dân nội
khu và khu vực, những cây
cầu tại Ecopark còn mang
những giá trị lớn về mặt cảnh
quan. Đặc biệt, mỗi cây cầu
đều bắc qua một dòng sông,
một chiếc hồ, một vịnh nước
đẹp mê hồn. Các cây cầu đều
được các kiến trúc sư thiết kế
vô cùng ấn tượng, đẹp mắt,
hài hòa với thiên nhiên và
toàn bộ cảnh quan của thành
phố xanh.
Trên mỗi cây cầu thênh
thang xe chạy lại luôn có sự
điểm tô của cây xanh, đảm
bảo tiêu chí ở thành phố xanh
Ecopark là ở bất cứ không
gian nào, bạn vẫn được hòa
mình vào thiên nhiên.
Nếu như Hà Nội có cầu
Nhật Tân lung linh, toả sáng
với đủ sắc màu vào buổi tối
ở phía Đông Bắc thì ở phía
Đông Nam thành phố, ngay
tại vịnh Aqua Bay trong lòng
Ecopark cũng có một loạt cây
cầu rực rỡ về đêm như cầu
Chử Đồng Tử, Thủy Tiên,
Thủy Trúc…
Ở Ecopark cũng có một

Cầu Thuỷ Trúc

cây cầu phao gỗ nổi rất đặc
biệt, được thiết kế dành riêng
cho người đi bộ. Cầu phao
được bắc qua hồ Thiên Nga
với hai hàng hoa chạy dài hai
bên thành cầu, tạo nên một
khung cảnh vô cùng hấp dẫn
và lãng mạn.
Điều đặc biệt mà có lẽ sẽ
ít người để ý là mỗi cây cầu
ở Ecopark đều có một tên gọi
khá đặc biệt.
Cầu Thủy Trúc nối liền
khu Aqua Bay và Grand
Marina được đặt tên dựa theo
một loại cây. Thủy Trúc là
loại cây có kiểu xếp lá độc
đáo, dáng thanh mảnh, mọc
trên mặt nước, không chỉ có
tác dụng làm đẹp mà còn có
thể thanh lọc chất bẩn, giúp
duy trì hệ sinh thái mặt nước
cân bằng, trong lành.
Trong phong thủy, người
ta cũng tin rằng, Thủy Trúc
là biểu tượng của may mắn,
đem những điều tốt lành đến
cho chủ nhân.
Cầu Thủy Tiên cũng bắt
nguồn từ tên một loại hoa
đẹp. Còn cầu Bông Lau lại
là tên gọi của một loại cỏ dại
mọc nhiều ven sông.
Trong thực tế thiết kế ở
Ecopark, mỗi cây cầu đẹp
có hình dáng tương xứng với
tên gọi của nó. Nếu cầu Bông
Lau có thiết kế hơi phong
trần, bụi bặm theo kiểu đơn
giản vắt ngang sông, thì cầu
Thủy Trúc lại có thiết kế
xanh mướt mắt với những
rặng cọ nằm sát hai bên. Cầu
Thủy Tiên thì kiêu kỳ với
với những làn đường rộng
rãi, bắc qua dòng nước xanh
ngắt, được phủ rất nhiều hoa
tươi ở những đoạn phân cách.
Có lẽ để tưởng nhớ khu

Cầu Thuỷ Tiên
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di tích đầm Nhất Dạ (Hưng
Yên) – nơi vợ chồng Chử
Đồng Tử phi thăng thành tiên
mà chủ đầu tư đã đặt tên một
cây cầu ở Ecopark là Chử
Đồng Tử. Cây cầu này bắc
qua đầm nước lớn với không
gian xanh mướt, nhiều cây
xanh và tỏa sáng khi về đêm,
rất xứng với tên gọi của nó.
Còn rất nhiều điều thú
vị về cây cầu lãng mạn ở
Ecopark đang chờ bạn đến
khám phá. Những cây cầu
khi quan sát bằng mắt thật,
với cảm giác đứng giữa
không gian rộng bát ngát,
xanh bạt ngàn ở Ecopark
chắc chắn sẽ đem tới những
trải nghiệm thú vị hơn gấp
trăm lần nhìn qua ảnh.

Cầu Phao Hồ Thiên Nga
E CO L IFE
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Toàn cảnh những cây cầu của
Ecopark từ trên cao.
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“Điều đặc biệt mà có lẽ sẽ ít người để ý là mỗi cây cầu ở Ecopark đều
có một tên gọi khá đặc biệt.”

E CO L IFE
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Điểm kết nối những giá trị tinh túy

HỒ N G M IN H

Tủ Sách Cộng Đồng
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Tủ sách gồm hơn 1000 cuốn với đầy đủ các chủ đề như: sách
phát triển bản thân, sách kinh doanh, văn học, lịch sử nhân loại,
tiểu thuyết, sách tiếng anh và các bộ truyện tranh nổi tiếng, sách
thiếu nhi...

Là một người kinh doanh và
cũng là một người mẹ, chị
Nguyễn Thị Phương Thảo
(30 tuổi. cư dân Toà Sky
2 - phân khu Aquabay) tìm
đọc rất nhiều sách và thực sự
thấy thú vị bởi những gì học
được từ sách và áp dụng nó
vào cuộc sống.
“Khi quyết định về
Ecopark sinh sống, môi
trường xanh ở Eco và cả
những con người ở đây làm
cho tôi cảm thấy thật bình
yên. Ở đây tôi tìm thấy
những tâm hồn đồng điệu.
Và bất chợt loé lên trong đầu
tôi một khao khát rằng có thể
tạo ra một điều gì đó để có
thể trao những giá trị tới cộng
đồng”, chị Thảo chia sẻ.
Khi mùa dịch Covid đến,
chứng kiến cảnh học sinh
các trường nghỉ học, bố mẹ
thì phải đi làm mà lại đau
đáu về việc không có chỗ để
con được chơi, được thư giãn
và tránh được việc mải mê
internet. Hơn thế, khi tâm sự
cùng nhiều cư dân, chị Thảo
nhận ra rất nhiều người muốn

đọc sách, một số bạn trẻ thích
sách nhưng lại chưa biết nên
chọn sách gì đọc cho phù
hợp, nhiều người lại muốn
chia sẻ sách cho những người
khác nhưng lại chưa biết phải
làm thế nào.
“Tôi đã đem câu chuyện
này cũng ý tưởng của mình
chia sẻ với bạn tôi -người
đồng sáng lập nên chuỗi
TSweet và may mắn chúng
tôi cùng quan điểm nên giá
sách cộng đồng được ra đời”,
chị nói.
Thế là sau bao tháng ngày
ấp ủ, dự án giá sách cộng
đồng cũng được thực hiện.
Tủ sách gồm hơn 1000 cuốn
với đầy đủ các chủ đề như:
sách phát triển bản thân, sách
kinh doanh, văn học, lịch sử
nhân loại, tiểu thuyết, sách
tiếng anh và các bộ truyện
tranh nổi tiếng, sách thiếu
nhi...
“Thật vui và hạnh phúc
bởi từ lúc ra đời, giá sách
cộng đồng được đông đảo
các bạn học sinh, thiếu nhi và
rất nhiều quý cư dân trong và

“Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch phát triển Câu lạc bộ
những người mê sách.”
E CO L IFE
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ngoài eco ghé chân để đọc.
Hàng ngày từ sáng sớm lúc
nào cũng có người say sưa
bên những trang sách”, chủ
nhân của giá sách cộng đồng
tâm sự.
Chị Thảo cũng chia sẻ
thêm, đây là bước đầu tiên
trong kế hoạch phát triển Câu
lạc bộ những người mê sách.
Trong tương lai, chị mong
muốn có thể xây dựng một
câu lạc bộ mà tại đây mọi
người có thể trao đổi những
cuốn sách hay, giá trị đồng
thời cùng nhau chia sẻ những
kinh nghiệm khi áp dụng
kiến thức từ sách vào thực
tế, cũng như là nơi mà mọi
người có thể thư giãn, tĩnh
tâm và thoả mãn đam mê.
“Sẽ rất tuyệt vời nếu giá
sách cộng đồng - câu lạc bộ
những người mê sách là điểm
kết nối những giá trị tinh túy
của nhân loại và là nơi giao
lưu học hỏi của mọi người.
Với tôi sách là đam mê và
đam mê đó lớn tới mức muốn
chia sẻ và lan toả đến cộng
đồng bởi giá trị cho đi - hạnh
phúc ở lại”, chị nói thêm.

“... sách là đam mê và đam mê đó lớn tới mức muốn chia sẻ
và lan toả đến cộng đồng...”
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Ứng dụng tiện ích cho mọi nhà

B A N BI ÊN TẬ P

Hướng Dẫn
Sử Dụng
App EcoOne

Sử dụng EcoOne với các
bước vô cùng đơn giản:
Bước 1. Tải ứng dụng
Ecoone phiên bản mới nhất
trên 2 nền tảng di động
Appstore và Google Play

Bước 2. Mở ứng dụng và
thực hiện đăng kí tài khoản
mới hoặc đăng nhập vào tài
khoản cá nhân đã có của bạn,
sau đó đón nhận tin tức nổi
bật, và những thông báo mới
nhất hiển thị ngay tại trang
chủ ứng dụng.

E CO L IFE

Bước 3. Tại trang chủ ứng
dụng, bạn có thể lựa chọn
thêm các tab chức năng gồm:
(1) TAB ”Danh mục”: Tra
cứu dịch vụ, cửa hàng, tiện
ích từ A-Z tại KĐT Ecopark
(2) TAB “Ecobus”: Hỗ trợ
tìm kiếm xe, lịch trình, và
định vị xe bus.
(3) TAB “User Dashboard”
: Quản lý toàn bộ thông tin
cá nhân, và hoạt động cuộc
sống hàng ngày như thẻ xe
bus, hoá đơn điện nước, phí
dịch vụ
Chúc các bạn có những thời
gian thực sự thư giãn cùng
EcoOne 2020
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2
Sống Xanh

Trang

Trang

Cư Dân Hiến Kế
Sống Xanh

Sống Xanh Cùng Con

Sống
Chiến dịch Zero Waste Ecopark thành công phần nhiều nhờ sự ủng hộ đồng lòng
của cư dân Eco, những người đã lựa chọn phong cách sống xanh, hài hòa cùng
thiên nhiên khi chuyển về Eco sống. Chính họ mới là những người hiểu nhất làm
thế nào để hướng tới một cuộc sống không rác thải.

Cư Dân Hiến Kế

Xanh
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Anh Don Hickerson - Giảng viên trường Đại học quốc tế BUV

“TRẢ THÊM TIỀN CHO
MỖI LẦN NHẬN TÚI
NILON KHI ĐI MUA SẮM.”
Tại quê hương Canada của tôi, túi nilon dùng một lần được hạn chế triệt để do mọi người phải trả thêm tiền khi nhận chúng trong
mỗi lần mua sắm. Tôi nghĩ việc này cũng nên được áp dụng tại Việt Nam, khi mà mọi người đều phải “mua” túi nilon chứ không
nghiễm nhiên được nhận miễn phí như hiện tại nữa thì họ sẽ tự thấy lãng phí. Vậy, bạn có thể lựa chọn mang túi riêng theo hoặc
sẽ phải trả tiền để mua chiếc túi nilon từ cửa hàng. Và chi phí không chỉ giới hạn ở chi phí tiền tệ, mà là chi phí xã hội và môi
trường - và người tiêu dùng phải chấp nhận điều đó.
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“Phân loại rác và tái chế rác hữu cơ nhà bếp bằng thùng rác giun quế.”

Trần Ngọc Ánh
Nhân viên tại Nhà Mượt,
Phố Trúc

Cách vứt rác tạp như hiện nay vừa lãng
phí nguồn tài nguyên rác, không thể tái
chế vừa gây ô nhiễm môi trường. Tôi
nghĩ các phòng để rác nên có các loại
thùng rác vô cơ hay hữu cơ, tái chế
được hay không tái chế được để người
dân có điều kiện thực hiện việc phân
loại rác và góp phần giúp hạn chế lượng
rác thải vô dụng ra môi trường.
Với các cụm căn hộ ở Ecopark mọi
người có thể cùng dùng chung một
thùng rác giun quế để tạo phân vi sinh,
tận dụng rác thải hữu cơ nhà bếp để bón
cây nhà mình. Giun quế ăn rác rau củ

quả tươi rồi sản xuất ra phân giun quế,
khi bỏ rác vào thùng thì xịt enzyme lên
thì thùng rác sẽ ko bị mùi gì cả.
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Rác thải nhựa như ống hút
nhựa, túi ni lông, cốc hay
bát dùng một lần, hộp xốp
đựng thức ăn đều là loại rác
thải có hại đến môi trường do
mất hằng trăm năm để phân
huỷ....Tôi nghĩ mỗi một hành
động nào đó tuy nhỏ nhưng
cũng đều góp phần vào hành
trình lớn zero waste giúp môi
trường trở nên xanh hơn.
Trong sinh hoạt hằng ngày,
tôi mang túi vải dùng nhiều
lần khi đi siêu thị để giảm
bớt lượng túi ni lông hoặc
cầm đồ bằng tay luôn khỏi
cần túi. Với công việc làm
văn phòng hay phải ăn trưa ở
bên ngoài, tôi chủ động mang
hộp nhựa có nắp ở nhà theo
khi đi mua đồ ăn, vừa giảm
lượng rác thải từ hộp xốp,
hộp nhựa dùng một lần mà
lại còn đảm bảo vệ sinh, an
toàn hơn cho sức khoẻ. Ở nhà
tôi mọi người cũng đều được
trang bị một bộ ống hút inox
riêng, vừa đẹp vừa vệ sinh
và tất nhiên là thân thiện với
môi trường nữa.

Chị Nguyễn Thu Trang Kinh doanh nội thất – Cư dân
Aqua Bay

“Loại bỏ đồ nhựa dùng một lần trong sinh hoạt hằng ngày.”
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Đi ra siêu thị, thỉnh thoảng
các cửa hàng hay phát cho
trẻ những quả bóng bay gắn
trên chiếc que nhựa. Các con
tôi thấy vậy thường thích thú
chạy tới xin, nhưng tôi luôn
ngăn chúng lại. Tôi nghĩ đây
chính là lúc các bố mẹ cần
cứng rắn để giáo dục con
và cũng là để bảo vệ môi
trường. Bọn trẻ cầm bóng
thích thú được dăm phút là
chán, chuyển sang nhờ bố mẹ
cầm, đem về nhà chúng cũng
vứt xó không chơi, quả bóng
có vỡ thì chúng cũng kệ, bỏ
đi không tiếc nuối gì. Không
có quả bóng chúng vẫn chơi
như bình thường, vậy sao
phải lấy quả bóng đó? Thời
gian chơi năm phút đó có
đáng để đánh đổi bằng hàng
trăm năm để phân hủy cao
su và nhựa, cùng với nhiều
nguyên liệu xăng xe để vận
chuyển, điện, nước, máy móc
để sản xuất không?

“Học cách từ chối những vật dụng
không cần thiết.”
E CO L IFE

Chị Nguyễn Nhật Ánh Nội trợ - Cư dân Rừng Cọ
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“Lan Truyền
Thông Điệp
Sống Xanh
Bằng Phim
Ngắn Thực Tế.”
Anh Phí Đức Toàn Nhiếp ảnh gia tự do –
Cư dân West Bay
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Tôi thấy hành trình Zero
Waste nên tổ chức những
buổi thu gom rác tập thể tại
Ecopark để cho các con cùng
người lớn có ý thức hơn
trong việc bảo vệ môi trường.
Để con trẻ có nề nếp thì ba
mẹ luôn phải đồng hành cùng
các con trong việc giáo dục
ý thức.

Hiện tại ở Ecopark đang có
tình trạng là các vị khách ghé
thăm ngắn ngày nên hay xả
rác lung tung và giấu rác đó
vào những chỗ có vẻ kín. Tôi
đang ấp ủ một dự án phim
ngắn để nhắc nhở mọi người
và thuyết phục các bạn nhỏ
nhà tôi tham gia. Hi vọng tác
phẩm ngắn có thể góp phần
lan truyền thông điệp sống
Xanh đến nhiều người hơn
gồm cả trẻ con và người lớn.

“Sử dụng nhựa
Bio thân thiện
với môi trường
và tái chế hiệu
quả.”

Đồ gia dụng bằng nhựa, nilon
hay polyme đều là phát minh
của con người phục vụ cho
cuộc sống tiện lợi hơn. Thay
thế nhựa bằng đồ kim loại
hay đồ gỗ cũng không triệt
để vì trong quá trình sản xuất
vẫn tốn nhiên liệu, vẫn thải

Anh Phạm Hút
Giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội –
Cư dân West Bay

khí độc ra môi trường. Còn
với đồ đựng thức ăn, ngoài
kim loại còn có thể tìm hiểu
thêm và sử dụng nhựa Bio nhựa phân huỷ sinh học. Việt
Nam có thể còn lạ lẫm với đồ
nhựa có nhãn Bio, nó đắt hơn
nhựa thông thường nhưng
E CO L IFE

an toàn hơn với môi trường.
Theo tôi, để sống Xanh thì
phải đáp ứng được sự tiện lợi
trong sinh hoạt mà vẫn thân
thiện với môi trường nên
dùng đồ nhựa tái chế được là
giải pháp tối ưu nhất.
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“Chọn sử dụng
sản phẩm có
nhãn xanh.”
Chị Lê Thị Hồng Thư
Quản lý trường mầm non
AquaKids Montessori tại Ecopark

72

SỐNG X ANH

Chúng ta không thể ngừng
hoàn toàn tiêu dùng nhưng
chúng ta có thể lựa chọn.
Trên thị trường có rất nhiều
dòng sản phẩm có nhãn
“xanh” (thân thiện với môi
trường), một trong số đó
là pin – một vật dụng phát
thải độc hại ra môi trường
rất nghiêm trọng nếu không
được thu gom và xử lý đúng

quy trình. Vậy có nên chăng
người tiêu dùng chúng ta nên
chung tay giảm thiểu độc hại
bằng cách lựa chọn sử dụng
các loại pin có “nhãn xanh”
ngay từ khâu đầu vào: đó là
các loại hạn chế thuỷ ngân,
chì, bao bì thân thiện với môi
trường hoặc chịu khó đầu tư
pin sạc dùng nhiều lần cũng
là một phương án rất ổn.

“Tối giản tủ
quần áo.”
Chị Khuất Thị Kiều Oanh
Doanh nhân Cư dân Park River

Đối với mình, rác là mọi thứ
mà mình dùng không hiệu
quả: quần áo quá nhiều là
rác, ăn uống thừa thãi là rác,
mua đồ dùng phung phí là rác
chứ không chỉ là dùng quá
nhiều túi nilon hay đồ nhựa
dùng một lần nữa. Mình sống
xanh bằng cách tối đa hoá
hiệu suất sử dụng của mọi
thứ xung quanh, bắt đầu với
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tủ quần áo chẳng hạn. Với
một người không phải “sành
điệu” như mình thì cũng dễ,
cái gì đơn giản, phối được
với nhiều thứ và quan trọng
mặc thoải mái là được. Một
tủ quần áo tối giản còn giúp
mình tiết kiệm thời gian nghĩ
xem hôm nay mặc gì để dành
thời gian bên cạnh các con
mình nhiều hơn.
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Sống Xanh
Cùng Con
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Mình tin là khi dạy con trẻ về môi trường
sẽ dễ hơn dạy cho người lớn. Không những
thế, chúng sẽ ghi nhớ rất nhanh và thực
hành nghiêm chỉnh hơn cả người lớn. Và
đây là những điều mà mình và con mình
thường làm:

Đọc Sách Cho Con Về Môi
Trường. Có rất nhiều cuốn
sách hay về chủ đề môi
trường dành cho các bạn
nhỏ từ khoảng 3 tuổi trở lên,
trong đó có:
Cá voi đêm bão, Cuộc giải
cứu mùa đông: Câu chuyện
về một bạn nhỏ tên là Nim
đã cứu một bạn cá voi bị mắc
kẹt và đưa bạn ấy về biển vì
đó là “nhà của bạn ấy”. Sau
đó, một lần Nim bị mắc kẹt
thuyền trên băng, cá voi và
gia đình bạn ấy lại cứu Nim.
Truyện vẽ cực kì đẹp và nội
dung rất nhân văn.
Bộ Sống xanh của
Alphabooks trong đó hay
nhất là cuốn “Kẻ trộm băng”,
giải thích cho các bạn nhỏ rất
dễ hiểu về hiện tượng nóng
lên toàn cầu.
Bộ Lắng nghe Trái đất,
trong đó cuốn nào cũng hay,
đặc biệt là cuốn “Vườn bách
thú lí tưởng” giải thích cho
bé hiểu vì sao vườn bách thú
lại không phải chốn yêu thích
của các loài động vật, “Cố
lên ông già Noel” giải thích
về việc thiếu lương thực trên
toàn cầu, “Kì nhông đi thưa

kiện” về vấn đề các vùng
ngập nước và vai trò của
chúng với con người….
Cuốn “Trở về nơi hoang
dã” của bạn Trang Nguyễn,
trong đó có nhiều đoạn về nỗi
đau của tê giác con khi mất
mẹ, nỗi đau của tê giác và voi
khi bị cưa sừng, nỗi đau của
các cô chú làm công tác bảo
tồn khi bất lực trước nạn săn
trộm…. Mình đọc các đoạn
đó cho con nghe và có khi 2
mẹ con rơm rớm nước mắt.
Đồ Chơi Tái Chế. Nhà
mình thường đi xin ống hút
dùng rồi ở Mocha cà phê,
bạn nhân viên ở đó thường
gom ống hút lại, rửa sạch
cho nhà mình lấy. Các loại
thùng carton, hộp nhựa nếu
có thì giữ lại. Đi chơi nhặt
nắp chai và chai nhựa nếu
nhìn thấy trong tầm mắt, ví
dụ ở công viên mùa hạ có khi
1 buổi sáng nhặt được cả 20
cái nắp chai. Đây cũng là lúc
mình giải thích với bé về việc
vứt rác đúng nơi quy định,
nếu không có thùng rác thì
cho vào túi mang về nhà vứt

chứ không vứt linh tinh. Từ
những thứ đó mình làm thành
ô tô đua bóng bay, thuyền,
tên lửa và đầy thứ hay ho
cho bé. Đợt giáng sinh, nhà
mình cũng nhặt cành phượng
về làm cây thông, chỉ treo lên
mấy tấm thiệp, không mua
đồ trang trí gì nữa vì hết mùa
thường vứt đi.
Xem Phim/Video Về Môi
Trường. Cái này thì nhiều
lắm, bé nhà mình đang xem
bộ Earth Planet, mẹ phiên
dịch lúc xem. Ngoài ra các
video lẻ khác thì trên group
Cộng đồng cũng từng có
1 bài tổng hợp, mình cho
bé xem rồi cùng thảo luận
về ô nhiễm không khí, đất,
nước…. cực kì trực quan
và hiệu quả, dễ hiểu. Gặp
video nào về rác thải tràn
ngập, về cá và chim chết vì
ăn nhầm nhựa và túi nilon…
trên facebook, mình lưu lại
để tối cùng con xem và thảo
luận. Một số bộ phim khác
thì có The Ivory game, The
Poachers Pipeline, Before
the flood…

“Và bây giờ, con mình đang có ước mơ là sau này trở thành
một chuyên gia bảo tồn các bạn động vật hoang dã...”
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Không đi vườn thú, xem
xiếc thú, tôn trọng động
vật. Khi đọc cuốn “Vườn
bách thú lí tưởng” mình giải
thích cho bé vì sao Vườn
bách thú không phải là nơi
thích hợp cho các bạn động
vật sinh sống (như con bị
nhốt trong phòng cả tuần
không được ra ngoài), nhưng
vẫn cần những trung tâm cứu
hộ động vật, trạm nuôi dưỡng
động vật để chăm sóc hỗ trợ
các bạn động vật trước khi về
với thiên nhiên. Đi du lịch,
nhà mình cũng không vào
safari hay xem xiếc cá voi,
hải cẩu, thủy cung….
Thay vào đó, mình cho
con đi Cúc Phương mùa
bướm, vườn quốc gia Xuân
Thủy mùa chim di cư, mặc
dù khó thấy các bạn động vật
hơn nhưng bé hiểu được việc
tôn trọng môi trường sống
của các bạn động vật. Bé gặp
các loài động vật nhỏ bé như
cào cào, ốc sên… ở khắp nơi
cũng chỉ được quan sát, chơi
với các động vật đó một chút
chứ không được bắt, đánh…
Không thả bóng bay, ăn
kẹo cao su. Mình từng cho
bé xem ảnh và giải thích cho
con bóng bay sẽ rơi xuống ao
hồ, đại dương khiến các bạn
sinh vật biển bị mắc kẹt, các
loài chim bị vướng vào dây
bóng bay. Kẹo cao su cũng
không phân hủy được, có thể
khiến các bạn chim chết nếu
tưởng nhầm là thức ăn. Sau
1 lần bé ăn kẹo cao su khi
chơi ở nhà bạn lúc đón về
minh biết và giải thích, lần
sau bạn mời kẹo cao su, mình
thấy bé đã bảo: “Anh ơi anh

“...mình tin là ước mơ được chắp cánh từ bà mẹ suốt ngày lải
nhải về môi trường”
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đừng ăn kẹo cao su, anh nhả
kẹo ra sẽ khiến bạn chim ăn
nhầm và chết đấy”. Trẻ con
đúng là học rất nhanh và ghi
nhớ rất lâu.
Mua quần áo và đồ chơi
vừa đủ, tái sử dụng. Mình
gặp may là mình không bị
cuồng mua đồ chơi, quần
áo cho con. Quần áo của bé
nhà mình gần như hết mùa là
cũng “tĩ tã” gần hết vì có mỗi
mấy bộ tần suất mặc nhiều,
chỉ có vài cái là còn mới đẹp
để tặng lại cho con của bạn.
Đồ chơi của bé mình cũng rất
ít mua, nếu mua cũng chọn kĩ
những bộ đồ chơi có thể chơi
được nhiều cách, lâu dài,
tuyệt đối hạn chế đồ chơi loại
có pin nhạc đơn giản, hạn chế
đồ chơi nhựa kiểu dùng một
lần. Nhà mình thường chỉ
mua lego, bộ đường ray tàu
hỏa gỗ, bộ hình khối gỗ để
xếp lâu đài, ô tô gỗ… Cách
tốt nhất để hạn chế mua đồ
chơi là mình không dẫn con
lúc dưới 4 tuổi đi mua đồ
chơi, mà tự mua về cho con
thôi vì bé còn bé chưa biết
chọn, thường thích mấy đồ
xanh đỏ có pin nhạc thôi, khi
lớn rồi thì có thể giải thích,
phân tích giúp bé chọn lựa
được. Thay vào đó, mình
thường xuyên cho con đi
mua sách và tự chọn sách, có
chọn nhầm thì hậu quả cũng
nhỏ hơn.
Đồ chơi của con phải xếp
thành từng thùng từng loại,
từng bộ vì mình rất sợ cảnh
một thùng đồ chơi của con
hổ lốn các bộ đồ chơi vụn
ra, bé không chơi được gì cả.
Các món này khi con quá lớn
tuổi để chơi như lego duplo,
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mình sẽ thanh lý tặng lại cho
con của bạn. Vì thế đồ chơi
của con từ khi mua về đến
khi tặng lại cho ai đó thường
vẫn gần như nguyên bộ và
nguyên giá trị sử dụng.
Đồ dùng nhà mình rất ít
nhưng thi thoảng vẫn có 1 số
thứ không dùng nữa thì mình
lại dọn và thanh lý trên trang
cộng đồng, có người đến lấy
cũng giải thích với bé vì sao
mẹ lại tặng cho các cô chú ấy.

Dành nhiều thời gian cho
các hoạt động ngoài trời.
Từ khi nghỉ học ở một ngôi
trường không có không gian
ngoài trời đến giờ, bé nhà
mình ở nhà unschooling và
dành hơn nửa ngày ở ngoài
trời, đạp xe, ngắm hoa, chơi
cát ở công viên mùa hạ…
Eco có không gian xanh bao
la tha hồ để bé chơi và khám
phá, mẹ con mình thường
picnic ăn sáng ở bãi đá, chơi
trò nhặt lá xâu thành thịt
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xiên, hái hoa dại, bắt và quan
sát cào cào rồi thả ra… Tóm
lại là ra ngoài trời không
thiếu trò để chơi, để khỏe
mạnh, sáng tạo, yêu và tôn
trọng thiên nhiên.
Cuối tuần, bạn nhà mình
vừa hoàn thành một khóa
học làm nông dân, nơi bé
học về mẹ đất, về cây hiệp sĩ
bạc hà, về phân hữu cơ… và
rất nhiều điều thú vị về nông
nghiệp tự nhiên. Mọi người
cứ hỏi mình giờ phải làm

doanh nhân mới giàu, sao
lại cho con đi học nông dân,
mình chỉ biết cười. Bởi vì
trong cuốn “Cuộc cách mạng
một cọng rơm” đã nói “Làm
nông chính là tu thân”. Nhà ở
chung cư nên mình chỉ trông
vài cây ngoài ban công cho
con chăm sóc, dành nhiều
thời gian ngoài thiên nhiên
và tham gia các hoạt động về
nông trại, học làm nông dân
thế này thôi.

Để con làm “Thuyết
khách” về môi trường.
Mình phát hiện ra là đôi khi
mình nói gì đó, người lớn
sẽ không nghe đâu nhưng
nếu con mình nói, họ sẽ thấy
ngạc nhiên, thú vị và có thể
là ngại ngùng trước một đứa
trẻ nên sẽ làm theo. Nên gặp
ai đó dùng chai nhựa một lần,
vứt rác bừa bãi, ăn kẹo cao
su, thả bóng bay, dùng ống
hút và cốc 1 lần…., bé hỏi
mình sao người ta lại không
yêu môi trường. Mình bảo
rằng có thể không phải người
ta không yêu đâu mà người ta
không biết việc đó sẽ gây hại
cho môi trường, con có thể
giải thích cho người ta biết,
người ta lần sau có thể sẽ
không làm thế nữa. Có lẽ vì
thế, bé giờ rất hào hứng giải
thích cho bất kì ai về việc đó
gây hại môi trường thế nào.
Và trước đó, bất kì vấn đề gì
gây hại môi trường ra sao,
mình dùng cách gì thay thế
thì mình đều giải thích rõ cho
bé, nên bé cũng giải thích với
người khác có lí do rõ ràng
(thường là các bạn cá, bạn
chim sẽ chết….)

Hạn chế tối đa sử dụng
túi Nilon, chai lọ nhựa 1
lần, cốc giấy. Bạn nhỏ nhà
mình thường được đi mua đồ
ăn cùng mẹ, và mình cũng
thường giải thích cho con về
việc đi mua đồ sẽ dùng một
túi vải để đựng đồ, mang
theo hộp nhựa/ hộp thủy tinh
để đựng những đồ như thịt,
đậu… Mình thường mua đồ
ở Nông trang Thư Thoại, một
phần vì các bạn ấy luôn bày
rau, thịt, đậu ra đó, ai mua
thì lấy chứ không đóng gói
sẵn như những chỗ khác nên
mình có thể dùng hộp được.
Với rau lá như mồng tơi, rau
muống… các bạn ấy dùng
giấy kraf và dây thừng để
buộc thay vì túi nilon, rau củ
thì có túi giấy để mọi người
lựa. Túi giấy và giấy, dây
mình về lại lấy ra, nhờ bé gấp
gọn bỏ lại vào túi đi chợ để
hôm sau trả lại, tái chế. Mình
cũng mua đồ ăn sẵn ở đây vì
đựng hộp nhựa/ thủy tinh trả
lại được như kim chi trong
lọ thủy tinh, trả lại lọ lấy lại
tiền, mua đồ ăn sẵn nào đó
của cư dân Eco cũng bảo để
mình đến lấy để mang hộp
nhựa đi lấy thay vì các bạn

“Cuối tuần, bạn nhà mình vừa hoàn thành một khóa học làm nông dân, nơi bé học
về mẹ đất, về cây hiệp sĩ bạc hà, về phân hữu cơ… và rất nhiều điều thú vị về nông
nghiệp tự nhiên.”
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ấy ship lại lỉnh kỉnh túi nilon
hộp nhựa dùng 1 lần. Vì thế,
mình đi chợ gần như không
dùng túi nilon/ bao bì đóng
gói sẵn và đồ nhựa một lần.
Thi thoảng mình nhờ con
xuống siêu thị mua chai này
chai kia, nếu bạn ấy quên
thì mình cũng yêu cầu con
xuống trả lại túi nilon cho
các cô chú và bé vui vẻ chấp
hành, giờ thì khi thanh toán
dõng dạc bảo các cô chú là
cháu ko cần túi nilon đâu ạ.
Sử dụng ống hút tre và bình
nước. Nhà mình thi thoảng đi
uống cà phê hay trà sữa, bé
nhà mình 5 tuổi có thể tự gọi
trà sữa bảo các cô chú cho
vào cốc thủy tinh hoặc bình
nước mang đi, không cần ống
hút vì cháu có ống hút tre rồi.
Lần nào các cô chú cũng
ngạc nhiên.

pin dùng hết ở một số thiết
bị điện, đồ chơi, mình giải
thích cho bé pin có thể làm
ô nhiễm nguồn nước thế nào,
bé bỏ hết vào một ngăn kéo,
bao giờ đầy mình sẽ gửi đến
một trung tâm thu gom pin.
Không sờ bẻ san hô, bắt sao
biển. Hè nhà mình thường đi
biển đảo như Cù Lao Chàm,
có lặn ngắm san hô nhưng
luôn giải thích với bé và bố
mẹ làm gương là chỉ ngắm,
không sờ bẻ san hô, nhặt
được sao biển thì đưa bạn ấy
về biển để sống. Nếu có gặp
ai đó bắt sao biển hay bẻ san
hô, mình cũng sẽ giải thích
cho bé hành động đó của họ
là sai, vì họ chưa biết điều đó
làm hại đại dương.
Dùng chỉ nha khoa cuộn và
bàn chải tre. Lần trước đi
chợ cuối tuần thấy bàn chải
tre, mình mua về và giải thích
cho bé vì sao đổi từ bàn chải
nhựa sang bàn chải tre để dễ
phân hủy hơn. Có lần đi siêu
thị, bé muốn mua loại chỉ nha
khoa sẵn có que nhựa, mình
cũng giải thích cho con là
nhựa đó sẽ rất lâu phân hủy,
không tốt cho môi trường,
nên dùng chỉ cuộn. Mình
cũng yêu Eco vì chợ cuối
tuần có rất nhiều sản phẩm
thân thiện với môi trường
như bàn chải tre, rửa mặt Nét
mộc….

Phân loại rác. Rác nhà
mình phân ra 3 loại: Rác
có thể phân hủy được, cho
vào túi rác vứt ở nhà để rác.
Rác có thể tái chế được như
giấy, chai nhựa cho vào một
túi tích được nhiều nhiều
rồi cho vào nhà rác, để bên
cạnh thùng rác cho các cô lao
công. Rác không phân hủy,
không tái chế được như vỏ
nilon một số sản phẩm thì
cắt nhỏ rồi giao cho bé nhét
vào trong chai nhựa để làm
ecobricks, ở Eco có Trung
tâm cộng đồng chuyên thu
gom cái này. Bé có thể phân
biệt các loại rác khá tốt rồi,
ít khi nhầm lẫn. Ngoài ra có

Tối đa đi xe Bus, xe đạp
và đi bộ. Người Eco đóng
góp rất nhiều vào việc giảm

80

SỐNG X ANH

khí thải nhờ xe bus Eco nhỉ?
Nhà mình cũng triệt để dùng
xe bus Eco và giải thích đơn
giản cho bé là 10 người đi xe
bus chỉ thải ra 1 khói trong
khi 10 người đi 10 xe máy/
ô tô sẽ thải ra 10 khói. Trong
Eco thì 2 mẹ con thường đạp
xe, đi patin, đi bộ…., từ ngày
về Eco xe máy cũng gửi về
quê cho bà ngoại luôn rồi.
Sang nội thành Hà Nội thì sẽ
cố gắng đi bộ tối đa, còn nếu
không thì gọi Grab.
Và bây giờ, con mình đang
có ước mơ là sau này trở
thành một chuyên gia bảo
tồn các bạn động vật hoang
dã, mình tin là ước mơ được
chắp cánh từ bà mẹ suốt ngày
lải nhải về môi trường

Như 1 phố ẩm thực thu nhỏ với Menu đa dạng bao gồm các món phục vụ
được nhiều nhóm khách hàng từ đơn lẻ tới gia đình, hay liên hoan tập thể,
quán Huế từ lâu đã là địa chỉ quen thuộc với nhiều cư dân hay du khách
tới với Thành phố triệu cây xanh.
Hotline 0466 662 060
Địa chỉ Dãy A, Phố Trúc, Khu đô thị Ecopark.

Nhà hàng Cơm Gà Eco một phong cách phục vụ bữa ăn
nhanh dành cho gia đình hoặc bữa trưa văn phòng với những
món ăn giá hợp lý, sét ăn ngon từ gà đủ món. Trong đó, đặc
biệt là hương vị của món lẩu gà nấm.
Địa chỉ Dãy A - Phố Trúc
Hotline 0879 333 588

Gắn bó với Ecopark từ những ngày đầu phát triển. Với những tinh hoa
gia truyền, sự tâm huyết và tận tâm với khách hàng, nhà hàng Thuý Béo
chuyên phục vụ CƠM - PHỞ- LẨU luôn mong muốn mang lại những
dấu ấn và hương vị đặc biệt trong từng tô phở, bữa cơm thấm đậm hương
vị gia đình...
Hotline 0917 6199 63 - 0963 429 837
Địa chỉ 23-24A phố Trúc (CS1) - 182 Marina Thuỷ Nguyên (CS2)

Tiệm Phở
Thuý Béo

Bia Hơi Đà Lạt Phố
Mang hương vị, không gian Đà Lạt phục vụ cư dân Ecopark
Hotline 0986 894 090
Địa chỉ 221 Thảo Nguyên

3
Nhà Mình Ở Eco

Trang

Chia Sẻ Của Cư Dân &
Cảm Xúc Của Cộng Đồng

Chữ Yêu Bình Yên

N GU YỄN THU Ỳ DƯƠ N G

Chỉ Có Thể Là Yêu
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Yêu là khi người ta cuồng nhiệt trong cảm xúc lãng mạn thăng
hoa, thư giãn trong trạng thái bình yên, thả hồn phiêu du trong
thế giới mộng tưởng

Gia đình tôi cưới nhau 10
năm, chuyển nhà 10 lần và
thay nhà 5 lần vì đam mê xây
sửa nhà, biến những thứ thô
ráp thành những tổ ấm, thế
nhưng giờ về Ecopark rồi, cứ
chỉ muốn di chuyển tại đây
chứ chẳng đi đâu xa cả.
Giờ đây, giữa làn sóng
dịch Covid-19, giống như
bao nhiêu giám đốc các công
ty du lịch khác, tôi cùng gia
đình cũng đang phải rao bán
nhà dù muốn định cư trọn
đời trên mảnh đất không thể
tuyệt vời hơn này. Dù vậy,
căn nhà mới chắc chắn vẫn
nằm ngay trong Ecopark và
ưu tiên hơn nữa là khu Vườn
Mai - nơi được ôm bởi 3 công
viên lớn nhất giai đoạn 1, nơi
cảm giác về một Hà Nội đầu
những năm 1980 vắng vẻ,
tuyệt vời, con người với con
người vô cùng yêu thương,
đoàn kết, lịch lãm.
Yêu là khi người ta cuồng
nhiệt trong cảm xúc lãng mạn
thăng hoa, thư giãn trong
trạng thái bình yên, thả hồn
phiêu du trong thế giới mộng
tưởng - nơi trí tưởng tượng

cứ thoả sức sáng tạo không
giới hạn, nơi mỗi ngày như
một thiên đường tràn ngập
hạnh phúc với nhạc, với hoạ,
với mùi hương quyến rũ của
các loài hoa - nơi con người
với con người cứ yên bình
bởi được mẹ thiên nhiên vỗ
về ôm ấp … Có một tổ ấm
bình yên như thế ở thiên
đường Ecopark.
Ở tổ ấm bình yên ấy, cái
ý tưởng “nhà trong rừng,
rừng trong nhà” cứ dẫn dắt
câu chuyện để khu vườn tràn
nắng và hoa đủ màu, đầy sóc
đang chuyền cành, các bạn
cá koi tung tăng hay một bạn
mèo lười đang vươn mình
nằm dài tắm nắng … cứ thế
tràn vào, len lỏi trong mọi
hoạt động đến cả suy nghĩ
khiến tâm cứ yên bình đến
lạ. “Cỏ cây chen lá, đá chen
hoa” – câu thơ cứ vang lên
trong tâm trí khi tại mỗi vị
trí trong nhà đều thấy mảng
tường đá với những hạt nắng
nhảy nhót, những viên sỏi
lăn lóc trên sàn phòng rửa tay
hay nhìn ra từng ô cửa sổ đều
là cảm thảm lá xanh mượt mà

“...thế nhưng giờ về Ecopark rồi, cứ chỉ muốn di chuyển tại đây
chứ chẳng đi đâu xa cả.“
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hay từng mảng hoa ban, hoa
sử quân tử và đai vàng cứ đua
sắc màu trong mùi dìu dịu
hương ngọc lan cứ thế thư
giãn tâm trí ...
Ở tổ ấm bình yên ấy, mỗi
tấm rèm là một tác phẩm
sáng tạo với từng con chuồn
chuồn bay tự do trên một
rừng hoa dại với mảng màu
được phối duyên dáng kín
đáo để con sâu cứ chẳng quan
tâm đến thế giới leo bò trên
cọng cỏ hay chú cánh cam cứ
tìm nơi trú ẩn trong rừng hoa
quyến rũ…
Ở tổ ấm bình yên ấy, câu
chuyện văn hoá lịch sử của
Việt Nam được thêu dệt như
dựng lại cả một thời kỳ đất
nước từ những quạt trần thời
Pháp thuộc của hãng quạt
trần đầu tiên trong lịch sử
nước Ý - Marelli với những
núm điều khiển nguyên sơ, từ
những sập gụ của địa chủ ở
quê, tủ chè từ cung đình Huế,
bàn xoay chơi mạt chược của
tri thức cổ đến những bộ bàn
ghế của phú ông xưa được
đặt vào vị trí cứ êm và duyên
cứ như từ cách đây hàng trăm

Tiêu Đề Phụ 2

“Trích Dẫn”
E CO L IFE
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“Có một tổ ấm bình yên như thế ở thiên đường Ecopark.”
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năm chúng đã biết trước được đứng cùng nhau rồi ấy. Tình yêu
vô bờ với nghệ thuật như một dòng chảy không có điểm dừng
với những nét sketch đơn sơ của Tô Ngọc Vân phối cạnh cái
bàn thô mộc, hay phố Phái khép mình kín đáo trong phòng
ngủ, cả những biệt thự Pháp cổ trong phố Luận cùng gạch bông
thời Pháp thuộc giữa trung tâm phòng sinh hoạt gợi nhớ lại
thời thơ ấu nơi cả 2 vợ chồng đã sinh ra và lớn lên trong thời
kỳ trước và sau ngày thống nhất đất nước năm 1975 ở 2 biệt
thự pháp cổ cách nhau không xa chỉ quanh cái hồ Thiền Quang
và công viên Thống Nhất.
Ở tổ ấm bình yên ấy, trái tim của gia đình là cái bếp nơi mà
ánh nắng xuyên qua làn kính rạn làm toé sáng đủ sắc màu ngập
tràn trên cả đảo bar có thanh gỗ mộc. Câu chuyện mộc của khu
bếp như sự ăn ý nhịp nhàng kéo dài ra cả bàn ăn cũng là một
mảng gỗ thô mộc và là tâm điểm của mọi câu chuyện chia sẻ
lúc trầm lúc bổng của các thành viên trong gia đình mỗi ngày.
Ở tổ ấm bình yên ấy, các thiết bị điện tử bị lãng quên để gia
đình được sống trong thực tại, trong cái thú thưởng trà ngắm
hoa, trong những trò chơi dân gian ô ăn quan, trong cái văn hoá
đọc, trong không khí tràn ngập yêu thương khi cô con gái cả
đệm đàn, để mẹ và em cùng ngồi đu xích đu và hát bài “Hãy
yêu nhau đi” của Trịnh Công Sơn …
Chất nghệ thuật, chất thơ, chất nhạc, chất hoạ, câu chuyện
văn hoá và lịch sử, tính trách nhiệm với môi trường và cái năng
lượng đầy sức sống yêu thương ấy cứ toả ra và tràn ngập trong
tổ ấm bình yên chỉ bởi chữ …Yêu!!!

“Cỏ cây chen lá, đá chen hoa”
– câu thơ cứ vang lên trong
tâm trí khi tại mỗi vị trí trong
nhà đều thấy mảng tường đá
với những hạt nắng nhảy nhót
E CO L IFE
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Cơm
Chảo
Nóng
Nhà hàng Cơm Chảo nóng - Nơi bạn được tự
tay nấu món yêu thích theo cách của mình với
thực đơn phong phú ngay trên bàn ăn, mang đến
cho bạn trải nghiệm mới lạ và khó quên.

Địa chỉ:
A Phố Trúc
Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên.
038 327 8862
facebook.com/comchaonong
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Mỗi món ngon nức tiếng tại Trâu Ngon Quá làm say lòng thực khách bởi hương vị đậm đà rất riêng nhưng vẫn giữ
được trọn vẹn nét hồn Việt tinh tuý mộc mạc. Không cầu kỳ, hoa mĩ, nêm nếm nhiều nguyên liệu khác, khi chế biến
món ăn, nhà hàng thượng tôn những gì thuần tuý và tươi ngon nhất được mẹ thiên nhiên ban tặng. Thịt trâu trứ danh
đất Từ Sơn được mổ cung ứng riêng cho Trâu Ngon Quá ngày 2 lần ngay sát giờ ăn trưa và giờ ăn tối chứ không mổ
sáng sớm như các nhà hàng khác, thịt về tới bếp vẫn còn ấm nóng giật giật nên còn gọi là trâu giật.
Địa chỉ 149, 150 Thảo Nguyên | Hotline 0915 408 009

Căn hộ 320 m2 nằm trên tầng cao nhất
một tòa nhà ven đô lấy cảm hứng từ
không gian vùng nông thôn, miền núi và
phong cách Đông Dương.

CĂN
PENTHOUSE
DÙNG
‘ĐỒNG NÁT’
LÀM NỘI
THẤT

Nguyễn Thị Huệ
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Chị Nguyễn Thị Huệ (55 tuổi, Hà Nội) tự
nhận mình là người mua “đồng nát” bởi đi bất
cứ đâu, thấy thứ gì lạ, bắt mắt chị lại mang về.
Từ giày thêu thổ cẩm vứt đi, chiếc gùi cũ của
dân tộc thiểu số, lọ nước xịt kính, cành đào,
cây quất khô đến chiếc áo dài cũ đều được chị
biến tấu thành những “tác phẩm nghệ thuật”
để trang trí cho căn hộ của mình.
“Tôi yêu tất cả những gì mang đậm bản sắc
văn hoá Việt và mang thông điệp về lối sống
xanh. Căn hộ chính là nơi mình thể hiện tình
yêu đó”, chị cho biết.
Làm việc trong ngành du lịch, chị có điều
kiện đi nhiều nơi, tiếp xúc với nền văn hóa
khác nhau nhưng vẫn thích nhất những vùng
quê giàu bản sắc của cộng đồng dân tộc thiểu
số. Để giữ gìn, quảng bá những nét văn hóa
độc đáo này, chị thiết kế căn hộ thành 4 không
gian với phong cách riêng nhưng đều tôn vinh
chất Việt trong từng góc nhỏ.
Căn penthouse ban đầu có tổng diện tích
250 m2 gồm cả sân vườn. Một năm trước, chị
mua thêm căn hộ 71m2 ngay bên cạnh rồi cải
tạo mở cửa thông 2 căn, mở rộng căn penthouse thành 5 phòng ngủ với tổng diện tích
320 m2. Tầng một gồm có bếp, sofa, phòng
ăn, 4 phòng ngủ với 4 giường đôi, 3 WC.
Những vật dụng trong nhà đều do một tay
chị sắp xếp, trang trí bằng chính những đồ
nhặt nhạnh trong các chuyến đi du lịch, những
bộ đồ gốm Bát Tràng, vật liệu tự nhiên như

Mình thích tất cả những thứ được làm thủ công,
mình thích tranh vẽ trên tường và trên kính.
Mình cũng yêu nét truyền thống trong nếp nhà
Việt ở miền quê.
E CO L IFE
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mây tre, lụa hay đồ thủ công
tái chế... Theo chị Huệ, mỗi
đồ vật trong nhà đều ẩn chứa
một câu chuyện thú vị, là
nguồn cảm hứng bất tận cho
chị trong thiết kế và trong
hành trình sống xanh. Như
chiếc bàn này được đặt làm
thủ công bởi người dân tộc
Thái ở Điện Biên.
Hay vườn chuối rừng
cũng được chị Huệ đưa vào
nhà, vừa gợi nhớ về những
triền núi Tây Bắc, vừa mang
thiên nhiên xanh vào căn hộ.
Căn hộ này chị dành cho thuê
homestay để các gia đình có
thể trải nghiệm không gian
sống độc đáo. Bàn ăn được
chủ căn hộ biến tấu từ những
chiếc mẹt và gốm Bát Tràng
với hoa văn lạ mắt.
Căn bếp nhỏ với hướng
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nhìn ra logia cũng được chủ
nhân chăm chút bằng những
vật liệu thân thiện với môi
trường, hạn chế tối đa đồ
dùng nhựa. Bức tranh đồng
quê ở logia cũng hô biến ống
nước xấu xí thành cây cau
duyên dáng.
Những đôi giày thổ cẩm
cũ của trẻ em được đóng
khung như bức tranh hay đồ
trang sức của người dân tộc
thiểu số tô điểm cho những
bậc cầu thang lên tầng 2.
Nếu như tầng một như
một bức tranh đồng quê Bắc
Bộ và miền núi Tây Bắc thì
tầng 2 lại được trang trí theo
phong cách Đông Dương với
một số đồ cổ và đồ cũ ở thời
kỳ Pháp thuộc.
Bàn trà được chế từ những
chiếc bát gốm đặt lên mẹt tre,
NHÀ M Ì NH Ở ECO

Mình trang trí tầng 1 chủ yếu
bằng đồ mình nhặt nhạnh
trong những chuyến du lịch
miền núi , đồ gốm Bát tràng,
đồ mây tre, đồ thủ công tái
chế, những bức tranh tường.

“Chủ đề hoa xuyên suốt trong căn hộ của
mình là hoa sen.”

kết hợp với một tấm kính.
Mọi góc nhỏ trong căn hộ
đều chưa đựng tâm huyết của
chủ nhà và phòng ngủ cũng
không ngoại lệ. Tất cả chăn
ga đều sử dụng đồ “made in
Vietnam” làm thủ công, được
khâu tay hoặc thêu tay kỳ
công.
Bình xịt kính bằng nhựa
trở thành lọ hoa vẽ hình phố
cổ Hà Nội; hộp kẽm thô kệch
hóa mình thành hộp đựng
cafe...
Khoảng sân rộng 70m2
là không gian yêu thích của
gia đình chị Huệ. Mảnh vườn
quê được trang trí bằng gốm
Bát Tràng với nhiều loại hoa,
cây ăn quả, cây thuốc nam,
các loại rau sạch... Nằm trên
sân thượng nên khoảng sân
đón nắng và gió tự nhiên.
Cả gia đình có thể uống trà,
ngắm bình minh, hoàng hôn
hay cùng nhau thưởng thức

những bữa ăn ngon.
Mảnh vườn này và căn
penthouse nằm trong khu
Rừng Cọ, khu đô thị Ecopark
phía Đông Hà Nội. Sống ở
ven đô, xa phố thị tấp nập,
song chủ nhân căn nhà lúc
nào cũng thấy tràn đầy năng
lượng tại không gian sống
này.
Trước khi chuyển về đây,
gia đình chị Huệ từng sống
cách hồ Hoàn Kiếm vài trăm
mét. Tuy nhiên, thành phố
“triệu cây xanh” đã hút hồn
người yêu thiên nhiên như
chị bởi cảnh quan đẹp, bầu
không khí trong lành, cộng
đồng dân cư văn minh.
“Tôi mê không gian xanh
ở Ecopark nên quyết định
chuyển về đây sống. Đây quả
là một nơi đáng sống. Tôi
nghĩ sẽ không có thêm một
nơi nào đủ hấp dẫn tôi như
Ecopark”, chị chia sẻ.

Căn hộ của mình là nơi lưu giữ
bộ sưu tập Sen Việt với các
chất liệu khác nhau.
E CO L IFE
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Bánh Ngọt Nguyên Vũ
Nguyên Vũ Bakery
Mang cả tình yêu cư dân Ecopark
vào từng chiếc bánh

Địa chỉ B62 Phố Trúc (CS1) - 172 Marina (CS2)
Hotline 0916 292 584 - 0911 066 028

Nằm giữ không gian thành phố xanh Ecopark, The Coffee House mang đến cho khách
hàng một không gian tràn đầy ánh sáng, đầy màu sắc, cởi mở và giàu năng lượng để ai
cũng được tự do mơ ước, tự do chia sẻ trải nghiệm và quan điểm.
Hotline 02871 078 079
Chi Nhánh TCH B65 Phố Trúc | TCH Tầng 1, căn L1-02 - Tháp Lake 1, khu Aqua Bay
www.thecoffeehouse.com

4
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Bức Tranh Mùa Xuân
Vĩnh Cửu

Emotion Zone Ecopark

Những Homestay Lớn

Review Quán Ăn
Cư Dân
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Các Bể Bơi Ở Ecopark

Những Địa Điểm “Bắt
Buộc” Phải Check-in
Khi Đến Ecopark

Những Quán Cafe
Không Thể Bỏ Qua

Trẻ Em Chơi Gì
Ở Ecopark

“Ecopark ngay trước mắt,
rẽ trái là tới rồi”

ECOPARK:
BỨC TRANH
MÙA XUÂN
VĨNH CỬU

Linh Nga
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Theo lời mời của một cô bé đồng nghiệp cũ,
tôi tới Ecopark vào một buổi sớm cuối tuần
tháng 7 nắng như đổ lửa. Xếp đồ cho lũ trẻ
mà lòng tôi có chút phân vân, lưỡng lự. Tôi
không mấy hứng thú. Tôi sẽ cho lũ trẻ đi chơi
vào một ngày nắng như vậy ư? Có lo lũ trẻ sẽ
bị ốm sau một ngày dài đùa nghịch? Và tôi,
sau một ngày vật lộn với chúng, có còn sức để
đi làm vào đầu tuần sau không? Hàng loạt các
câu hỏi nhảy nhót tới tấp trong đầu tôi cho tới
khi cô bạn nhắn tin thông báo đồ ăn đã được
chế biến sẵn, chỉ chờ chúng tôi có mặt. Nhìn
2 đứa trẻ ủ rũ vì cớm nắng trong một thời gian
dài, tôi quyết định lên đường.
Những vạt rừng nhiệt đới. “Ecopark ngay
trước mắt, rẽ trái là tới rồi”, chồng tôi thông
báo, sau tầm 20’ chạy xe từ cơ quan tôi cạnh
Nhà hát lớn. Tôi cẩn thận lấy Google Map ra
check thử vì không tin chúng tôi tới nơi nhanh
thế. Chưa kịp mở điện thoại ra thì chúng tôi
đã bị choáng ngợp bởi màu xanh. Anh chàng
bảo vệ trẻ tuổi có má lúm, đôi mắt sáng và
làn da màu mật óng ánh tươi cười cúi đầu thật
thấp chào chúng tôi từ cổng. Cái nắng chói
chang gắt gỏng mùa hè chợt dịu xuống. Chạy
được một quãng, hệ thống đo nhiệt bên ngoài
của xe báo nhiệt độ giảm xuống 4 độ so với
khi chúng tôi còn trong nội đô. Hai hàng Cọ
Dầu cao vút bên đường nghiêng nghiêng cúi
chào, xào xạc vui vẻ, thả những dây leo duyên
dáng xuống đám cỏ xanh mướt mát. Loài cây

Trên quãng đường trở về nhà từ thành phố
Xanh, Primavera là hình ảnh đầu tiên xuất hiện
trong tâm trí mà tôi kịp thời chép lại trong cuốn
sổ da thuộc thường mang theo bên mình để
ghi lại những hành trình thú vị trong một tháng.
Bức họa phẩm mùa xuân từ 6 thế kỷ trước sẽ là
phương tiện truyền tải dễ hiểu nhất về những
thước phim Ecopark sống động và căng tràn
nhựa sống ngày hôm nay.
E CO L IFE
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thường được trồng nhiều ở
bán đảo Mã Lai, nay được
trồng thành hàng dài ở cổng
vào với ý nghĩa mang đến
niềm vui và may mắn cho bất
kỳ ai đặt chân đến mảnh đất
này.Chúng tôi như bước vào
một thế giới khác, vừa tĩnh
lặng vừa căng tràn sức sống,
vừa gần gũi lại lạ kỳ. “Giống
khu rừng trong truyện Alice
quá mẹ ơi!”, Annie hét lên
hào hứng.
Chúng tôi tới nhà Hải vào
9 rưỡi sáng. Cô đồng nghiệp
duyên dáng ra đón chúng
tôi, hơi phiền lòng khi phải
thông báo rằng do chúng tôi
quyết định khá muộn nên
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hơn 100 căn homestay tại
Ecopark, không căn nào còn
phòng. Điều đó đồng nghĩa
với việc chúng tôi chỉ có thể
trải nghiệm trong ngày hoặc
ngủ lại nhà Hải nếu không
thấy phiền. “Em là cư dân
Ecopark nhưng thấy nhịp
sống vẫn luôn yên bình nên
cũng không tưởng tượng
được lại nhiều khách du lịch
tới đây đến thế. Em chủ quan
quá. Hôm qua em mới liên
hệ thì các host báo đợt này
khách nước ngoài tới đây
nghỉ dưỡng tránh nóng và
tránh ô nhiễm dài ngày. Nếu
không đặt lịch từ sớm thì khó
mà còn phòng.”, cô vừa phụ

giúp gia đình tôi cất đồ vào
nhà, vừa nói như thanh minh.
Vì còn sớm và bữa tiệc đã
được chế biến sẵn sàng nên
chúng tôi cho lũ trẻ ra Hồ
Thiên Nga chơi trong lúc
chờ tới giờ ăn trưa. Hồ Thiên
nga là một khu công viên
cách nhà bạn tôi ở Rừng Cọ
tầm 5 phút chạy xe. Chúng
tôi chạy qua một con đường
thênh thang phủ rợp sắc hoa
giấy rực rỡ. Bức tranh nhiệt
đới sống động với những vệt
chấm phá hồng, cam, tím, đỏ
ánh trên nền ánh nắng màu
vàng gold óng ánh dần hiện
ra trước mắt. Loài hoa bền
bỉ, dễ trồng, dễ chăm sóc
được phủ khắp thành phố
Xanh khiến tôi liên tưởng
tới những con đường từ sân
bay Changji dẫn về trung tâm
đảo quốc sư tử. Còn Annie
thì như bị thôi miên, nó mở
to mắt và thầm thì: “Không
phải là khu rừng trong xứ sở
diệu kỳ Alice nữa, mẹ ạ. Đây
là Thành phố hoa giấy”. Tôi
bật cười vì cô con gái mộng
mơ của mình, trong khi bác
lái xe điện có bộ râu như bác

Hagris trong Harry Porter
thông báo sẽ đi đường vòng
để chúng tôi có dịp tham
quan Grand Island. “Thăm
rừng và thành phố rồi, giờ
bác cho các con đi thăm đảo
nhé!”, bác cười hào sảng.
Điểm nhấn của khu biệt
thự mặt nước xa hoa bậc nhất
đất Bắc là khu đồi hoa vàng.
Các loài cây nơi đây được
trồng xen kẽ theo mùa sao
cho quanh năm nơi đây đều
ngập tràn sắc hoa: trẻ trung
rực rỡ với hướng dương
mùa hạ, dịu dàng lãng mạn
với hoa cải mùa đông hay
mơ mộng mỏng manh với
túy điệp hồng phấn mỗi độ
xuân về. Thi thoảng, một
vài gia đình đạp xe, chạy bộ
men theo con đường 5km
trải thảm cỏ hoa vàng mênh
mông này.
Những mảnh ghép tuổi thơ.
Xe dừng tại Hồ thiên nga, lũ
trẻ lập tức tháo dép ùa chạy
chân trần trên thảm cỏ mịn
được cắt tỉa gọn gàng, sạch
sẽ. Dọc đường vào là những
thuyền hoa xinh xắn xen kẽ

“Tôi hạnh phúc khi thấy mình trên hành trình của chuyến đi
quay về tuổi thơ...”
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cùng những cây thân gỗ cao hơn 2m được gắn những tấm biển
gỗ xinh xinh nơi cô con gái út mới biết đọc của tôi tò mò đánh
vần từng chữ : “ Xin đừng hái hoa làm hoa đau”, “Tôi cung
cấp đủ oxy cho 4 người”...Hơn 1 triệu cây xanh được trồng
tại đây với tỷ lệ 120 cây/cư dân trên diện tích tự nhiên 110ha
khiến tôi dần hiểu hơn về niềm tự hào, về tinh thần lành mạnh
và phong thái nhẹ nhàng, thong dong mà những người Ecopark
như Hải có được.
Càng đạt đến một đỉnh cao trong xã hội, dường như người
ta càng muốn quay về để chạm vào bản thể. Càng nhiều sự kết
nối bên ngoài, người ta càng cần quay ngược vào đối thoại với
bản thân, vừa đứa trẻ bên trong mình để tìm lại sự cân bằng.
Tôi cởi bỏ đôi giày, chạm chân trần xuống mặt đất chưa được
bê tông hóa, ngắm nhìn lũ trẻ trèo lên những căn nhà gỗ, cười
khúc khích cho bầy thiên nga ăn, đuổi bắt chú sóc nhỏ, thoăn
thoắt đu mình trên những sợi thừng, nằm lăn trên bãi cỏ và
chạy lăng xăng hít hà những bụi hồng tiểu muội mà thấy lòng
mình rộn ràng niềm vui. Chưa bao giờ tôi thấy lũ trẻ nhiều
năng lượng đến thế. Tôi hạnh phúc khi thấy mình trên hành
trình của chuyến đi quay về tuổi thơ, cùng với chính những đứa
con của mình sống lại những khoảnh khắc quý giá của ngày
hôm qua để có thể tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ của ngày mai.
Những ông chồng còn muốn nán lại chèo kayark ra câu cá,
nhưng cơn đói đã kéo chúng tôi về khu vườn quanh năm gió
mát và ngập tràn tiếng chim của cô bạn nhỏ, nơi than đã hồng
và bữa tiệc đang chờ sẵn.
Hơi thở Ecopark – Những mảng màu sống động. Sau khi
đi xem phim, chúng tôi sà vào EcoSunday, hội chợ ngoài trời
được họp vào mỗi cuối tuần. Khác với những phiên chợ bát
nháo mang màu sắc thương mại khác tụ hội đủ các tiểu thương
từ tứ xứ cùng các món đồ thượng vàng hạ cám, EcoSunday
thực sự là một bức tranh văn hóa sống động cần được khám
phá khi tới Ecopark. Nếu như thiên nhiên nơi đây cho phép
mỗi người quay lại với bản thể của mình, thì EcoSunday cũng
là nơi người ta tìm thấy phương thức trao đổi hàng hóa thú vị
từ xa xưa. Ecopark là nơi cư trú của khoảng 20 quốc gia và
vùng lãnh thổ (Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật
Bản, Việt Nam....). EcoSunday là nơi hàng tuần các cư

dân Ecopark gặp gỡ nhau, giới thiệu, trao đổi các sản vật địa
phương của quê hương mình, họa nên một bức tranh đa văn
hóa sống động, rực rỡ. Những chiếc foodtruck nhiều màu sắc
xếp xem kẽ lẫn nhau hết sức vui mắt khiến chúng tôi nhớ lại
những chiếc xe của cộng đồng người Digan trên cánh rừng
thông trước ký túc xá Bordeaux thời còn đi học.
Ở cổng vào chúng tôi gặp gian hàng của chị Hương là cư
dân ở Rừng Trúc. Chị Hương mời chúng tôi nhấp một ly rượu
mơ và nếm thử quả mơ sấy mà chính tay mẹ chồng chị trên
Tây Bắc làm. Mỗi mùa, chị Hương chỉ bán đúng 20 chai rượu
mơ và 30 hũ mơ sấy. Bên cạnh gian hàng đồ trang sức thủ công
do các cô bé cậu bé Ecopark bán gây quỹ từ thiện là gian hàng
của anh Tuấn cùng người vợ Ba Lan. Cô vợ tự hào giới thiệu
món xúc xích Kabanosy được nướng với gỗ sồi tự nhiên của
quê hương mình. Kế bên là một anh chàng Hàn Quốc bán bánh
gạo. Ở đây, người Hàn Quốc chiếm tỷ lệ đông nhất với 200 hộ
gia đình. Nhận ra tôi đang nói tiếng Anh với giọng Pháp, gã
trai Monaco bán bánh crêpe chạy lại hỏi chuyện và làm quen.
Vừa thoăn thoắt đánh bột, gã vừa luôn miệng kể chuyện cho
người khách mới quen với giọng điệu hào hứng như thể lâu
rồi mới gặp người nói tiếng Pháp. Chàng trai từ xứ sở hoa
lệ Monaco đã từng là một trong 3 Giám đốc kinh doanh của
Gallery La Fayette. Thế rồi gã từ bỏ Paris, nghe theo tiếng gọi
tình yêu của một cô gái Việt và theo cô nàng về tận Ecopark
này sinh sống. “Phụ nữ Việt đẹp, nhưng khó chiều. Công nhận
không?”, gã nháy mắt với chồng tôi và đem ra mời chúng tôi
một ly bia tươi.
Chiều xuống, vì đã có một food tour đặc sắc và đáng nhớ tại
hội chợ, chúng tôi không còn nhu cầu ăn tối. Cả nhóm rủ nhau
ra Eagle bar ngắm hoàng hôn. Trên chiếc thuyền giữa bồng
bềnh sóng nước, chúng tôi nhâm nhi ly cocktail, lắng nghe
tiếng guitar dặt dìu bản nhạc đồng quê của anh chàng Maroc,
ngắm quả cầu lửa đang hạ dần xuống đường chân trời.
Ở một góc kia, hai đứa con gái của tôi đang bày giấy và màu
ra vẽ. Chúng vẽ bức tranh mùa xuân vĩnh cửu, nhưng không
phải từ nguồn cảm hứng của bài thơ Fasti về mùa xuân và các
lễ hội như người họa sĩ Ý năm nào, mà từ những mảng màu
rực rỡ của Ecopark mà chúng đã cảm nhận trọn vẹn bằng cả
6 giác quan.

“Phụ nữ Việt đẹp, nhưng khó chiều. Công nhận không?”
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Trung Nguyên E-Coffee & E-Foods: Sự kết hợp lần đầu tiên của vua cà phê Trung Nguyên cùng Đệ nhất cơm phở xá
xíu E-Foods. Nơi hội tụ đầy đủ thức uống năng lượng kết hợp với các loại đồ ăn ngon sạch, tiện lợi.
Địa chỉ PRV - 250 | Hotline 0969 083 080

B!SS"IATES INT#IOR DESIGN
Hàn Quốc hay còn gọi là xứ sở Kim Chi, là quốc gia đứng
đầu Châu Á xu hướng trong mọi lĩnh vĩnh có tính thẩm mỹ.
Thiết kế nội thất theo phong cách Hàn Quốc từ lâu đã được
ưa chuộng và được nhiều người Việt Nam tìm hiểu và quan
tâm đến.
Đất nước Hàn Quốc không những khơi dậy những làn sóng
Kpop trong giới trẻ, gu ăn mặc, mà chính những cách bày trí
và những thiết kế nội thất của người Hàn luôn được đánh giá
có tính thẩm mỹ cao. BLAssociates Interior Design là công ty
thiết kế nội thất Hàn Quốc được thành lập với thông điệp “We
breathe life into space” để mang lại sức sống cho không gian
quý giá của các khách hàng.

Địa chỉ Lake 1 - Aquabay
Hotline (024) 3758 6928 / 0972 726 131 / 0964 253 688

BLAssociates Interior Design은 당신의 소중한
공간에 생명력을 불어넣고자 설립된 인테리어 디자인
회사입니다.
BLAssociates는 Ecopark의 아름다운 공간에 BLA의
경험과 노하우를 더하여 주민들의 삶을 더 풍요롭게
하기위한 사명감으로 탄생하게 되었습니다.
또한, BLA는 한국의 삼성, LG와 같은 유수기업에서 20
년간 디자인 일을 수행한 전문가들이 모여 만들어진
회사로 상시 전문적인 컨설팅을 제공하고 있습니다.
BLA는 서울에 본사(주소: 서울 서초구 사평대로 57
길 135)를 두고 있으며 베트남 하노이에 베트남 법인
(주소: tại 24 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi)을
두고 있습니다.
Ecopark 안에서 BLA의 첫 작품인 Showroom (Aqua
Bay, Lake 1, 33층)을 마련하여 운영하고 있으니
여러분들의 많은 관심과 방문을 기다리고 있겠습니다.
당신의 꿈의 집을 BLA와 함께 만들어 보세요!

Bể
Trong những ngày thời tiết nóng nực, bể bơi chính là điểm đến lý tưởng cho các
bé và gia đình. Tại thành phố xanh Ecopark, mỗi phân khu đểu có bể bơi riêng để
phục vụ cư dân và khách.
Bạn hãy tham khảo thông tin về giá vé, địa điểm và chính sách của các bể bơi tại
Ecopark dưới đây.

Bể Bơi Westbay. Bể ngoài trời giữa toà B và C Westbay đã mở cửa vào tháng
5/2020. Giá cư dân 40k/vé, khách 100k/vé. Bể bơi Westbay có thiết kế đẹp, nước
nông, phù hợp với gia đình và trẻ em chơi đùa an toàn.

Bơi
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Rừng Cọ

Tại khu Rừng Cọ có 2 bể
bơi: bể cho trẻ con và bể cho
người lớn. Giá vé cho cư dân
(có thẻ cư dân và có thông tin
họ tên chủ nhà ) là 25k/ vé
cho trẻ em, 50k/vé cho người
lớn. Khách đồng giá 100k/vé.
Địa chỉ: Khu chung cư Rừng
Cọ, giai đoạn 1 Ecopark.

Vườn Tùng

Bể bốn mùa, sạch, đẹp, sang
trọng, vắng, có cả bể Jacuzzi.
Giá vé cho cư dân (có thẻ cư
dân và có thông tin họ tên
chủ nhà ) là 60k/ vé. . Vé cho
người thân cư dân: 100k/ vé.
Địa chỉ: khu Biệt Thự Vườn
Tùng, mở suốt 4 mùa.
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Park River

Đẹp sang chảnh, sạch, giá vé
cho cư dân (có thẻ cư dân và
có thông tin họ tên chủ nhà)
là 50k/ vé. Vé cho người thân
cư dân: 100k/vé.
Địa chỉ: Khu Park River.

Thảo Nguyên

Đẹp, sạch. giá vé cho cư dân
(có thẻ cư dân và có thông tin
họ tên chủ nhà) là 50k/ vé,
khách 100k/vé.
Địa chỉ: Khu Thảo Nguyên.
E CO L IFE
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Thuỷ Nguyên

Bể ngoài trời nằm ở
clubhouse khu vực Thủy
Nguyên, vừa mở cửa vào
tháng 8/2019. Giá cư dân
50k/vé, khách 100k/vé.

Sky 2 - Sky 3
Aquabay

Bể bơi ngoài trời nằm ở giữa
toà Sky 2 và Sky 3 ở Aquabay, thích hợp cho trẻ nhỏ
chơi đùa, vừa mở cửa vào
tháng 9/2019. Giá cư dân
40k/vé, khách 100k/vé.
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Sky Oasis
Vô Cực

Đây sẽ là một trong những bể bơi đẹp nhất ở Ecopark, thậm chí ở toàn miền
Bắc. Nằm trên tầng 41 giữa 2 tòa tháp S1 - S2, bể bơi vô cực Sky Oasis mang
lại cho người bơi cảm giác đặc biệt khó quên khi vừa bơi vừa ngắm mây trời và
không gian xanh mướt của Ecopark.

E CO L IFE
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ACADEMY CAFE
Không gian lý tưởng để mọi người nghỉ ngơi và thưởng thức món ngon cùng gia đình và bạn bè
với đa dạng lựa chọn giữa món Âu và đặc sản Việt Nam. Academy Café tự hào là nhà hàng duy
nhất tại Việt Nam phân phối nhãn rượu của golf thủ lừng danh Ernie Els được sản xuất từ trang
trại nho của ông tại Nam Phi.
Tầng 2 học viện golf EPGA Việt Nam - KĐT Ecopark | Hotline 097 309 5499

Trà Sữa T-Sweet
Nằm ngay chân tòa Lake 1 Ecopark cùng tổ
hợp nghỉ dưỡng The First stay và rạp chiếu
phim CGV, TSWEET là điểm đến không thể bỏ
qua của những tín đồ trà sữa khi đặt chân đến
Ecopark với nhiều giá trị mang lại

Địa chỉ Toà Lake 1 - Aquabay
Hotline 0945 775 123

E
Emotion Zone Ecopark - Thanh Lương

Với tôi, Ecopark là vùng đất giàu cảm xúc, mỗi lần chạm vào,
lại như được trở về với bản nguyên cuộc sống, vứt bỏ những
hỗn tạp, xô bồ, để tận hưởng một cuộc sống chất lượng.

Sinh nhật tôi năm nay được tổ chức ở khu BBQ cạnh quán
cà phê Eagle Coffee Garden, lối vào phân khu Park River,
Ecopark. Đây là địa điểm đẹp nhất tại Ecopark để tiệc tùng
lãng mạn, Dương - một cư dân lâu niên ở khu đô thị này tấm
tắc. Quả thực, tôi chẳng thể nói gì hơn ngoài sự hài lòng. Bữa
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tiệc bên hồ, gió mát, trăng thanh, đèn, nến lung linh, âm nhạc
du dương, cỏ cây hoa lá ngập tràn, chưa kể hai chú thiên nga
đen tung tăng bơi lội khiến bọn trẻ vô cùng thích thú, vừa ăn
vừa thả bánh mì cho thiên nga. Khung cảnh đầm ấm, yên vui
khiến mẹ tôi buột miệng hỏi: “nhà ở đây có đắt không con, hay
mua một căn để cuối tuần mình sang ở thế này, như đi nghỉ
dưỡng ấy con ạ”.
Mẹ tôi, dân phố cổ, tưởng như không bao giờ chịu rời con
ngõ hai người gặp nhau phải đứng lại, nghiêng người lách qua

“Tôi gọi đó là những con đường chạy thẳng vào tim.”
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mà vẫn vai chạm vai, giờ muốn “bỏ phố về ngoại ô”, chứng tỏ
sức hút cuộc sống ở Ecopark đã tác động mãnh liệt tới bà. Bạn
bè tôi, mấy năm gần đây, sang Ecopark sống nhiều, từ những
người đi làm theo giờ hành chính, tới những người làm công
việc không bị bó buộc thời gian. Điểm chung của các bạn ấy,
là chất lượng sống, là không gian nhiều cây xanh, diện tích mặt
nước lớn, và những tiện ích phục vụ cuộc sống hiện đại ngày
càng tiện nghi và đầy đủ. Nó khiến cuộc sống của mọi người
tại Ecopark đủ gần gũi, hài hoà với thiên nhiên mà không thiếu
hưởng thụ.
Tôi chưa phải cư dân (việc mua nhà tại đây đang là một
kế hoạch gần), nhưng mê cuộc sống tại đây và hầu như
tháng nào cũng qua Ecopark vui chơi một đôi ngày. Thông
thường, tôi sẽ thuê các căn hộ trải nghiệm hoặc các biệt thự
nhiều phòng ngủ, phong cách Mỹ hoặc phong cách đồng quê
nước Pháp. Nếu ở biệt thự, tôi sẽ tự nấu ăn, làm BBQ tại
khoảnh sân trước hoặc sau nhà. Đôi khi tôi thuê được căn biệt
thự hướng sông, cả nhà rất thích thú, phụ nữ thì nấu nướng còn
đàn ông thì kê ghế ra ven sông câu cá, cười nói rộn ràng, như
trong cuộc picnic kỳ thú.
Những bữa cơm khi ở Ecopark của gia đình tôi dường như
luôn vui sướng hơn, bởi mọi người đều đã có một ngày thật thư
giãn giữa thiên nhiên và không khí trong lành. Mẹ tôi đau chân
nên chỉ túc tắc đi bộ trong vườn cây lộng gió, ngó nghiêng
bọn chim sâu chim sẻ và kể với mấy đứa cháu 5-6 tuổi về một
tuổi thơ năm ơ kìa của bà, thời mà Hà Nội còn trồng ổi cách
bờ Hồ mấy chục bước chân và những con chim sẻ năm ấy tha
thẩn chơi ngay cạnh tháp Rùa. Các anh, chị tôi thì thích đạp
xe hoặc chạy bộ trên con đường panorama 5 giác quan hoặc
đi bơi, chơi tennis, tập golf còn đám cháu lau nhau 9x thích
check in các công viên sinh thái, vịnh hồ, chèo thuyền kayak
trên hồ Thiên Nga.
Vào cuối tuần, cả nhà tôi sẽ đi chợ quê, phố ẩm thực, lê la
các quán cà phê đẹp mộng mơ, hàng tiếng ngắm hoàng hôn rơi
trên sông bên ly chanh Huế mát lạnh ở Eagle Coffee Garden.
Nói không ngoa, Eagle Coffee Garden là quán cà phê đẹp nhất
miền Bắc, căn nhà gỗ trên dòng sông, hoa vàng, hoa tím nở
bao quanh, Thiên Nga bơi lội và ngập tràn tầm mắt là sóng
sánh nước trong lành. Cà phê lúc sáng sớm, khách hay anh chủ
ôm đàn ghi ta, hát Ngô Thuỵ Miên, Vũ Thành An, Phú Quang,
lúc cuối giờ, là những bản nhạc không lời, trong ánh đèn vàng
mộng mơ, gió trên sông thổi lồng lộng, những bàn cờ được bày
ra, những cuốn sách cũ được lật giở và những câu chuyện miên
man, thư thái. Một cuộc sống chậm rãi, bản nguyên, không mệt
mỏi, hài hoà, chầm chậm trôi qua…Cả nhà tôi gọi những ngày
đi chơi Ecopark là Ngày không mỏi mệt…

Nói không ngoa, Eagle Coffee
Garden là quán cà phê đẹp
nhất miền Bắc, căn nhà gỗ
trên dòng sông, hoa vàng, hoa
tím nở bao quanh, Thiên Nga
bơi lội và ngập tràn tầm mắt là
sóng sánh nước trong lành.

Tôi thì nghiện những con đường check in ở Ecopark. Tôi
gọi đó là những con đường chạy thẳng vào tim. Đó là những
con đường bao quanh những đồi cỏ, vườn hồng, các thảm hoa
rực rỡ. Gần đây thì nghiện thêm những cây cầu trên vịnh Hồ
với bạt ngàn hoa giấy nở rực rỡ. Hà Nội có 12 mùa hoa thì
Ecopark cũng có 12 mùa check in với hoa: mùa xuân là hoa
hồng, hoa đào, hoa cải, mùa hạ là tường vi cánh mỏng, sen
trắng, sen hồng, mùa thu là cúc kim, cúc la mã, cúc hoạ mi,
mùa đông là hoa tuý điệp, hoa hướng dương…Những vòm hoa
giấy trên cầu bắc qua AquaBay năm nay tràn ngập fb, mọi
E CO L IFE
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người đổ về check in bởi khung cảnh đẹp như Châu u, yên
bình và thơ mộng, độc lạ.
Thật ra, nếu chỉ nghe kể, rất khó để những ai không sống
tại Ecopark hiểu được thế nào là cảm giác tìm về với “bản
nguyên cuộc sống”. Nhân – một doanh nhân mê nhiếp ảnh, hay
đi chụp ảnh với tôi, mỗi lần tới Ecopark đều mê mẩn bấm hàng
ngàn kiểu ảnh chụp những con đường hoa, những góc nhỏ bình
dị, cậu ấy bảo, mỗi góc ở Ecopark đều là một vùng cảm xúcEmotion zone. Và quả thật, mỗi khi ngắm lại những bức ảnh
cậu ấy chụp tôi khi “sống” ở Ecopark, tôi đều thấy mình đẹp
lạ, vẻ đẹp của cuộc sống chậm, của ánh mắt tĩnh lặng, trong
trẻo, nhìn những bông hoa, những màu xanh thay vì những bận
rộn, những lo toan, những xô bồ. Tôi như mang một nhân diện
khác khi hoà mình với sắc hoa, với khung cảnh đẹp đẽ, thanh
bình của Ecopark.

Và trong mỗi bước chạy chầm chậm ven con đường 5 giác
quan ven hồ, trong tiếng quay đều của vòng xe ban mai, hay
cú swing thất bại mà trái bóng bay vụt xuống hồ nước, nghe
được cả tiếng động của những xôn xao, tôi nhận ra, cuối cùng,
làm việc như điên, sống gấp, hưởng thụ vội vã, nhốt mình
trong cuộc sống hiện đại, máy móc phục vụ tới tận chân răng,
nhưng cuối cùng điều mà nhiều người mong muốn ở cuộc sống
này, hoá ra lại rất đỗi bình thường, đó là một cuộc sống không
áp lực, nguyên bản. Đó là lý do, gần đây, lượng khách đổ về
Ecopark sống trải nghiệm ngày một gia tăng và những cuộc du
lịch ngắn ngày tại Ecopark được ưa thích như đi du lịch 5 sao
sang chảnh, đầy màu sắc, không nhàm chán…
Cuối tuần này, gia đình tôi lại lên lịch hẹn hò, lần này, là
khám phá và trải nghiệm khu Aqua Bay với 2 hồ bơi rộng lớn
và một bữa tiệc tại tầng 2 sân golf, nơi các con tôi sẽ học những
buổi golf đầu tiên…

“...tôi đều thấy mình đẹp lạ, vẻ đẹp của cuộc sống chậm...”
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Bắt
Ecopark không chỉ đơn thuần biết đến là KĐT xanh tươi với những mảng xanh
ngút ngàn, những con đường tăm tắp hàng đại thụ... mà ở nơi đây còn sở hữu cả
“những mùa hoa thương nhớ” cùng vô số những con đường check-in “không thể bỏ
lỡ” khi tới đây.

Những Điểm Check-in “Không Thể Bỏ Lỡ” Khi Đến Ecopark

Trend
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VỆT HOA GIẤY
“ĐỐN TIM”
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Bắt đầu từ những ngày đầu
tháng 6, những vệt hoa giấy
trên cầu Bắc Hưng Hải bỗng
trở nên rực rỡ lạ kì dưới nắng
hè. Những cánh hoa nhẹ
nhàng như chính tên của nó,
nhưng lại mang tới vẻ đẹp mê
mẩn, sâu lắng và bình yên
khiến không ít người qua đây
cứ mải ngẩn ngơ ngắm nhìn
dọc cầu BHH ven sông đầy
thơ mộng.

ĐỒI HOA
CÁNH BƯỚM
RỰC RỠ DƯỚI
NẮNG HẠ

Đồi hoa cánh bướm rực rỡ
dưới ánh nắng mặt trời đang
là điểm check-in, chụp ảnh
“sống ảo” hot “rần rần” tại
Ecopark. Loài hoa thân thảo
mảnh mai mọc thành bụi
thường có 8 cánh, vươn cao
tạo thành một thảm hoa vàng
lung linh trước gió. Những
cánh hoa vàng mỏng manh
xen với màu xanh của lá, của
cây cỏ mang đến một không
gian bình yên, khiến cho bất
kỳ ai đứng trước bỗng chốc
quên đi hết muộn phiền.

E CO L IFE
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Đ ẦM S E N
Đ Ẹ P NG Ỡ NG ÀNG
Ở miền Bắc mùa hoa sen thường kéo
dài từ tháng 5 đến tháng 9, nhưng nở
rộ nhất là vào dịp tháng 6. Những bông
sen nhẹ nhàng lay động trong ánh nắng
ban mai nơi vịnh hồ Aqua cùng mùi
thơm nhè nhẹ, thoang thoảng quyện
trong từng làn gió. Sắc sen Ecopark
mang vẻ đẹp biệt, khó lẫn. Nét đẹp
lạ lùng lẫn trong màu hồng phấn nhẹ
nhàng, thanh nhã khiến mọi người phụ
nữ đều được tôn lên vẻ đẹp đằm thắm,
nhẹ nhàng khi đứng cạnh. Những bông
sen nhẹ nhàng lay động trong ánh nắng
ban mai nơi vịnh hồ Aqua cũng tựa như
con người Eco vốn hồn hậu mến khách.
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NHỮNG ĐOÁ
TƯỜNG VI
GỌI HẠ VỀ
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Giữa nồng nàn và cái nắng
tháng 6, Tường Vi kết thành
từng đóa, từng chùm tựa
những vầng mây hồng mùa
hạ thi nhau bung sắc hồng
rạng rỡ khắp nơi tại Công
viên Mùa Xuân Ecopark.
Loài hoa Tường Vi có họ
với hoa hồng, khi nở xòe ra
6 cánh xoăn nhẹ nhàng đung
đưa theo gió đẹp quyến rũ
lòng người, mang vẻ đẹp
giản dị, thanh tao, khiêm
nhường.

CẦU
THUỶ TIÊN
ECOPARK

Điểm check-in vô cùng ảo
diệu này mới được khám
phá những ngày gần đây và
đã nhận được sự hưởng ứng
vô cùng mạnh mẽ từ phía
cộng đồng mạng. Vệt hoa
giấy buông xoã xuống thành
cầu tạo nên cảnh sắc vô cùng
rực rỡ và hút mắt. Đợi gì mà
không mau set kèo cùng hội
bạn để săn lùng những tấm
ảnh triệu liket cùng những
bức hình vệt hoa giấy trên
cầu thuỷ tiên Ecopark ngay
nào.
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Nằm ngay mặt đường công
viên mùa Hạ, lối đi vào Khu
đô thị, Starbucks Coffee
Ecopark chính là “điểm vàng
check - in” mang phong cách
hiện đại, mới mẻ được giới
trẻ vô cùng yêu thích. Nếu
bạn là một tín đồ “nghiện
check-in” hoặc chỉ đơn giản
là yêu thích hương vị coffee
thượng hạng thì tuyệt đối
không thể bỏ qua địa điểm
này. Góc nào quanh Starbucks Ecopark cũng có thể
“sống ảo”, bởi những bức
tường kính lung linh dưới
nắng, vòm cây xanh ngát
nhìn lên bầu trời cao rộng,
không vướng những tòa cao
ốc lô nhô.

STARBUCKS ĐIỂM CHECK-IN “GÂY BÃO”
132
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Tâm điểm check-in tháng
8 tại Ecopark chính là đồng
“hoa vàng cỏ xanh”. Nơi đây
sẽ khiến bạn thực sự phải
“quên lối về” khi đứng trước
đồng cỏ xanh rì rào trong gió
cùng những chấm hoa vàng
nhỏ xinh li ti rạng rỡ. Để rồi
cứ mỗi lần giơ máy là thêm
vạn tấm hình đẹp đi vào lòng
người. Cũng xin bật mí thêm,
cánh đồng “hoa vàng cỏ
xanh” với mỗi thời khắc khác
nhau trong ngày thì sẽ xuất
hiện những khung cảnh khác
lạ tới khó tin đấy các bạn
nhé! Đợi gì nữa mà không tới
và check-in ngay thôi.

HOA VÀNG CỎ XANH
E CO L IFE
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The First Stay
Hotel

Các căn hộ cao cấp đều đầy
đủ tiện nghi, ban công và tầm
nhìn ra hồ nước...”
Khách sạn căn hộ này
phục vụ bữa sáng kiểu Á.
Chỗ nghỉ có sảnh khách
chung và du khách có thể đi
xe đạp ở khu vực gần đó.

Giá tham khảo:
1.000.000đ/đêm
3.000.000đ/đêm
Địa chỉ:
65 căn hộ tại toà Lake1Aquabay
Liên hệ:
1900 633 552
024 7303 3552
0962 437 693
https://www.facebook.com/
thefirststay

Những
Homestay Lớn
Tại Ecopark
E CO L IFE
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Jubilee
Ecopark

Jubilee Homestay Ecopark
có những căn biệt thự, nhà
phố xinh xắn tại Ecopark.
Nép mình dưới những tán
cây, Jubilee mang đến cho
bạn những giờ phút yên bình
bên cạnh những người thân
yêu.
Với thiết kế sang trọng,
mang hơi hướng ấm áp
của một gia đình, Jubilee
Homestay được chọn làm bối
cảnh của nhiều bộ phim nổi
tiếng. Bên cạnh thiết kế sang
trọng của nhà ở thì bao quanh

Qvhomestay

Mệnh danh là “ Viên matcha
ngọt mát giữa lòng Ecopark,
QV homestay mang tới cho
du khách ghé thăm không
gian sống đặc trưng với lối
sống tối giản nhưng đầy đủ
và hiện đại của người Nhật
Bản.
Căn hộ được thiết kế để có
thể đón nhận luồng ánh sáng
tự nhiên tạo nên không gian
sống thoáng mát và sức xanh
cộng hưởng từ những chậu
cây cảnh bắt mắt. Đến với
QV homestay, quý du khách
136

sẽ được tận hưởng không
gian sống ấm cúng, gần gũi
như tại gia mà vẫn có những
dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp
Giá tham khảo:
800.000đ/đêm - 1.000.000đ/
đêm
Địa chỉ:
Toà SKY 1-Aquabay.
Liên hệ:
0941116686
https://qvhomestay.vn
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mỗi căn Villa sẽ là khu vườn
quả rộng lớn; cùng ban công
ngắm cảnh cực chill sẽ cho
bạn những giây phút thư giãn
thoải mái.
Địa chỉ chính thức tại:
205 Park River, Ecopark
Hung Yen, Hưng Yên
Giá tham khảo:
2.600.000đ/đêm
Liên hệ:
098 3072181
https://www.facebook.com/
JubileeHomestayEcopark/

Sue Homestay
Ecopark

Sue home, lấy cảm hứng từ
phong cách Scandinavian
mang hơi hướng “nhẹ nhàng,
sang trọng nhưng đơn giản
trong nội thất và decor”. Gọn
gàng và tối giản, đó là những
tiêu chí đặt ra cho một căn
hộ thiết kế theo style Scandinavia. Là chốn dừng chân
sau những ngay mỏi mệt,
Sue home chắc chắn sẽ là
thanh âm tươi đẹp nhất nằm
giữa bàn giao hưởng màu
xanh-Ecopark.

Giá tham khảo:
900k - 15000k
Địa chỉ:
West Bay toà B
Liên hệ:
038 993 0489 & 0949530489
https://www.facebook.com/
Sueyeudau/

De Coup
Homestay

Homestays được rất nhiều
kênh truyền hình ưa chuộng,
mang tuyệt phẩm nghỉ dưỡng
tới với bạn với view vịnh hồ
Aquabay, các căn hộ đều nằm
trên tầng cao.
Ngoài ra, thông tin đặt phòng
hoàn toàn bảo mật, nhận
phòng check in -out tự động
không cần gặp mặt nhưng
vẫn hỗ trợ nhiệt tình từ xa.

Giá tham khảo:
700k -1300k
Địa chỉ:
Aquabay & Westbay
Liên hệ:
097 874 82 76
https://www.facebook.com/
De-Coup-Homestay

E CO L IFE
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GEMINI COFFEE

185A MARINA - ECOPARK | HOTLINE 9836 881 90

Floriade
Mệt mỏi, căng thẳng, áp lực, chán nản,... hãy
quên và giải tỏa chúng! Với sứ mệnh cao cả
chính là đem lại những phút giây thư giãn và
thoải mái nhất đến khách hàng - Chè Thái Sầu
Coco Siam là nơi lí tưởng để cho bạn có thể
thưởng thức những “ tuyệt tác ẩm thực” cùng với
những góc sống ảo cực chill.

Địa chỉ 177 Marina - Ecopark
Hotline 0989 647 004

Sẽ là buổi sớm đẹp trời ngồi trong không gian yên tĩnh của một quán cafe để tận
hưởng thời tiết, không gian tràn ngập cây cối xanh mát ở Ecopark và nhâm nhi
tách cafe nóng hổi...?

CÀ PHÊ
CÀ PHÁO
Duy Thế
141

Starbucks
Ecopark
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Là cửa hàng số 63 trong
chuỗi cafe cao cấp tại Việt
Nam,
nhưng
Starbucks
Ecopark lại gây bão mạng vì
những hình ảnh đẹp và hấp
dẫn, nhiều góc sống ảo. Quán
được nhiều bạn trẻ bình chọn
là cửa hàng Starbucks đẹp
nhất tại Việt Nam.
So với những tiệm
Starbucks diện tích nhỏ trong
các tòa trung tâm thương mại
ở nhiều thành phố lớn, đông
đúc bon chen giữa vô số công
trình bê tông, thì Starbucks
Ecopark có diện tích vô cùng
lớn, thảm cỏ xanh mướt, khu
vực ngồi ngoài trời thiết kế
độc đáo, bên trong cửa hàng
E CO L IFE

rộng rãi, ngăn nắp.
Với phong cách kiến trúc
hiện đại được kết hợp cùng
không gian xanh mát tại
công viên mùa Hạ đã giúp
Starbucks Coffee Ecopark
thu hút hàng ngàn lượt bạn
trẻ tới chơi vào mỗi tuần.
Địa chỉ quán
Đường công viên mùa Hạ
Số điện thoại liên hệ
0908 177 474
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Eagle Coffee
Garden
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Eagle Coffee Garden nằm
ngay trên con đường dẫn từ
đại lộ Ecopark vào khu Park
River, thuộc cung đường
vòng quanh biệt thự đảo
Ecopark Grand đẹp mắt và
nổi tiếng đắt giá bậc nhất
Ecopark.
Theo nhiều du khách chia
sẻ nơi đây chính xác là điểm
đến thích hợp cho những
người yêu thiên nhiên thực
sự, bởi quán có view hồ siêu
mê mẩn, đẹp nhất “vịnh Bắc
Bộ” cũng chẳng sai. Hiếm ở

đâu mà bạn có thể vừa nhâm
nhi cafe, vừa ngắm đàn thiên
nga bơi lội, vừa phóng tầm
mắt ra biệt thự đảo xa hoa
trên mặt nước.
Địa chỉ quán
Park River
Số điện thoại liên hệ
0983 603 485

Han Coffee

Nằm tại trung tâm Phố Trúc
náo nhiệt bậc nhất Ecopark,
Han Coffee mang lối thiết kế
thanh tao trong thiết kế với
tường kính và cây cỏ xanh
mát bao quanh, phủ khắp nơi,
tạo không gian xanh cực chill
hiếm có khó tìm.
Bạn có thể xem Han Coffee vừa là quán cà phê, vừa
là tiệm trà chiều bởi nơi đây
không khác gì ngôi nhà thực
sự với khoảng sân vườn rợp
mát bóng cây xanh rì. Mỗi
góc của quán đều được chăm
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chút tỉ mỉ, đặt để đồ trang trí
một cách rất hài hòa và lạ
mắt nhưng vẫn giữ được vẻ
giản dị, tươi mát vốn có giữa
không gian Ecopark xanh
tươi.
Địa chỉ quán
Phố Trúc
Số điện thoại liên hệ
02466 839 066
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The
Coffee House
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Thêm thương hiệu cafe đình
đám tại Việt Nam nữa khi có
tới 2 cửa hàng tại toà Lake 1
Aqua Bay và khu Phố Trúc
sầm uất náo nhiệt. Quán là
địa điểm quen thuộc của cư
dân và du khách mỗi khi ghé
thăm Ecopark bởi không gian
và đồ uống mang phong cách
rất riêng biệt khó lẫn với các
địa điểm khác.
Các vị trí quán tại Ecopark
đều rất thuận tiện di chuyển
cũng như dừng đỗ xe. Điểm
cộng tuyệt đối dành tới cho
quán chính là đồ uống giới
hạn theo mùa khiến cho bất
kì ai cũng muốn mau chóng
được thưởng thức ngay để

tận hưởng cái không khí
mát mẻ tại Ecopark cùng mẻ
ngâm giới hạn đặc biệt chỉ có
vài trăm cốc mà thôi.
Địa chỉ quán
Lake 1, Aquabay & Phố trúc
Số điện thoại liên hệ
0986 271 465

Highland
Coffee

Highland Coffee chính là
thương hiệu cafe Việt chắc
chắn đã không còn xa lạ
với bất kì ai mỗi khi nhắc
tới bởi phong cách trang trí
luôn ngập tràn sự ấm áp cùng
những không gian riêng tư
tới mỗi vị khách mỗi khi ghé
thăm.
Ở Ecopark thì chuỗi cafe
Highland có 2 cửa hàng tại vị
trí vô cùng đắc địa là khu Phố
Trúc và Thảo nguyên. Khẳng
định nếu bỏ qua Highland
Coffee khi tới Ecopark thì sẽ
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là thiếu xót vô cùng lớn với
bạn đấy bởi nơi đây sẽ mang
tới cho bạn những cốc Freeze
Trà Xanh mát lạnh tới tỉnh cả
người, những cốc sen vàng
kem cheese ngon khó mà
cưỡng lại.
Địa chỉ quán
189 Marina & Phố trúc
Số điện thoại liên hệ
0919 556 219 & 0971 944
593

147

Lofita
Coffee
Ecopark
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Bạn phải thử tới với Lofita
Coffee Ecopark nằm ở khu
vực Thảo Nguyên giữa ngã
tư rộng thoáng đối diện công
viên và hồ Aquabay xinh đẹp
để tận hưởng không gian
mang đầy mới lạ, phá cách
khiến bất kì ai cũng phải
trầm trồ thích thú mỗi lần
ghé chơi.
Quán có lối decor độc đáo
tới ngỡ ngàng nhờ hồ cá Koi
đắt tiền, những tranh tường
mới lạ hút mắt cùng đồ uống
ngon và giá cả vừa phải. Tuy
nhiên, điểm làm nên tên tuổi
Lofita Ecopark lại chính là
không gian tầng thượng vô
cùng yên tĩnh và thoáng mát
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đem lại cảm giác thư thái cho
khách hàng.
Địa chỉ quán
45 Thảo Nguyên
Số điện thoại liên hệ
0968 566 789

Tới Ecopark, không chỉ đơn
thuần chỉ còn là thưởng thức
cốc cafe ngon mà đó còn là
mãn nhãn cùng những đại
điểm đẹp khiến cho cốc cafe
sẽ thêm phần thượng hạng
gấp trăm lần. Tự bản thân
bạn hãy tới ngay 7 quán cafe
kể trên để mang về cho mình
những cảm nhận rất riêng của
chính bản thân mình ngay
nhé.
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Trà chanh 1975 Ecopark là trải nghiệm thú vị bậc nhất ở Ecopark về đêm. Chẳng cần món ngon sang chảnh gì, chỉ
một ly trà chanh mát lạnh là bạn có thể trò chuyện với lũ bạn. Tận hưởng không khí nhộn nhịp ở xung quanh Đà Lạt
Phố, giữa ánh đèn lung linh và những buổi ca nhạc sôi động. Đặc biệt, Đà Lạt Phố càng trở nên ảo diệu vào mỗi tối.
Địa chỉ 119 Thảo Nguyên | Hotline 096 982 5555

LOFITA CAFE
Lofita được biết đến như một ngôi sao sáng trong “làng café” Ecopark với phong cách độc đáo
cũng như không gian decor lạ mắt, đặc biệt là đồ uống tại đây mang xu hướng hiện đại “healthy
and trendiez”. Rời xa trung tâm Hà Nội tấp nập ồn ã, cách Vinhomes Ocean Park chỉ hơn 5km,
Lofita The White Palace nằm trong đại đô thị EcoPark trong lành, tươi mát, thích hợp cho những
buổi camping cuối tuần.

Địa chỉ 45 Thảo Nguyên - KĐT Ecopark | Hotline 0968 566 789

Từ một gian hàng nhỏ góc chợ quê cuối tuần
Ecopark từ năm 2016, được sự ủng hộ của rất
nhiều cư dân, thương hiệu Bún Hải Sản Bà Thu
từ Hạ Long, Quảng Ninh được chính thức đưa về
Ecopark phục vụ nhu cầu ẩm thực của khu đô thị.

Địa chỉ MRA-98
Hotline 0942954222

Nhà hàng Miền Tây Quán tại Ecopark là sự kết hợp độc đáo từ một đầu
bếp miền Tây tới thăm Ecopark và có những trải nghiệm thú vị tại khu
vực Hồ Thiên Nga (miền sông nước) anh quyết định ở lại và gửi gắm tới
cư dân Eco những món ăn và ẩm thực tại miền quê anh.
Hotline THU-003
Địa chỉ 0934 561 433

Lẩu Cá Kèo
Miền Tây

n
Ă
Góc Review

Gợi Ý Những Quán Ăn Ngon Tại Ecopark
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AB Sushi
Lê Vi Anh

Đã nghe danh AB Sushi từ
lâu vì độ đắt đỏ, cũng không
dám nghĩ có ngày được ăn
thử đồ thì may thay có dịp
được tài trợ nên được thẩm
đồ ăn Nhật ở đây.
Dù là 1 người yêu thích
và cũng thường xuyên đi ăn
đồ Nhật nhưng với ví tiền
nhỏ bé nên em chỉ dám đi ăn
buffet, thi thoảng lắm mới
dám ăn kiểu gọi món thì hôm
qua em thực sự bất ngờ với
sự tươi và ngậy của sashimi
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tại AB Shushi. Không nói
đến điểm trình bày, vì em ăn
phàm uống tục, nhưng chất
lượng về độ tươi và chắc của
cá (theo em là quan trọng
nhất) tại đây không thua kém
gì những hàng sashimi em đã
được ăn trước đây tại Nhật.
Và cũng vì chất lượng tốt
như vậy nên giá cả của AB
sushi khá là chát so với thu
nhập bình thường của công
nhân viên chức như em, rất
muốn ủng hộ nhưng chắc
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phải đợi ngày trả lương, khi
mà tiền chưa đem đi trả nợ
hết thì mới dám tự tin mà vào
quán.
Trước đây em cũng có
thấy 1 bài review của chị
dân cư về quán rồi và cũng
thấy ý kiến trái chiều về giá
cả và lượng đồ ăn của quán.
Theo cá nhân em, nếu thực
sự muốn thưởng thức nét
đẹp ẩm thực Nhật Bản tại
Ecopark, thì AB Sushi là một
nơi “bắt buộc” phải tới. Còn

nếu mọi người muốn ăn ngập
mồm ngập miệng kiểu thoả
mãn thì nên chọn 1 quán bình
dân khác.
Thêm 1 điểm cộng nho
nhỏ là nước tương ở đây
không bị mặn như các quán
buffet Nhật khác em đã ăn.
Có lẽ là vì do buffet nên
người ta có trick để nước
tương thật mặn cho ta uống
thật nhiều nước nên ăn được
ít hơn.

Academy Cafe
Trần Đại Dương

Vì nằm trong khuôn viên học
viện Golf Els EPGA nên rất ít
cư dân, du khách để ý và biết
đến nhưng Academy Cafe
thực sự là nhà hàng kiêm
quán cafe chất lượng mà mọi
người nên thử một lần tại
Ecopark. Quán nằm trên tầng
2 Học viện Golf Els EPGA,
đối diện toà Sky 2. (Đi qua
cổng bảo vệ, gửi xe, đi bộ
vào trong học viện, lên tầng
2 rẽ trái).

Chủ yếu phục vụ cho golfer chơi ở EPGA là tầng lớp
trung, thượng lưu nên đồ ăn
ở đây khá đa dạng, phong
phú cả đồ Âu lẫn Á với chất
lượng, hình thức trình bày
đẹp. Dù giá hơi cao so với
các quán khác nhưng tương
xứng với chất lượng và dịch
vụ.
Với những người không
ăn đồ u nhiều thì có những
lựa chọn đồ Á vô cùng hấp

dẫn. Em thường hay ăn món:
“Salad cá ngừ (135k), cơm
rang kim chi với thịt bò, bún
chả (siêu ngon), gan ngỗng...
Ngoài ra đồ uống ở đây
nhiều người nhận xét là khá
rẻ so với bên ngoài. Cá nhân
em thì cũng thấy vậy. Em gọi
cốc café giá 39k, 1 số nước
ép nhà hàng đặt tên gọi theo
màu như: Xanh, đỏ, tím,
vàng, cam.
Sở hữu không gian vừa
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xinh, ấm cúng, sạch sẽ, có
khu vực trong nhà và ngoài
trời. View ra sân golf 9 hố rất
đẹp, cũng là nơi để sáng tác
nên những bức ảnh check in
siêu chất. Ăn xong có thể ra
ngoài dạo, chụp vài kiểu ảnh
check in sống ảo!
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Miến Lươn
Thuỷ Nguyên
Lê Hà

Hôm trước thấy có bác
review khen quán miến lươn
bên Thuỷ Nguyên mà nay
nhà em mới đi ăn thử, phải
công nhận là ngon thật các
bác ạ.
Điểm cộng lớn nhất là
quán có điều hoà mát lạnh
và khá sạch sẽ. Trời nóng thế
này ăn món nóng mà không
có điều hoà thì em thà ngồi
nhà ăn cơm nguội còn hơn.
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Thức hai là nhân viên
quán rất vui vẻ, nhiệt tình.
Chắc em đi tầm giữa buổi
nên vắng khách, các bạn có
thời gian quan tâm khách
hơn, còn nhận ra em là lần
đầu đến ăn nên còn tư vấn
chọn món cho nữa.
Nhà em ăn miến trộn và
miến nước. Miến trộn các
bác chú ý đừng cho hết bát
nước mắm trộn vào nhé, ăn
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sẽ bị mặn, cho ít một rồi thử
xem vừa chưa xong hãy cho
thêm tiếp ạ. ay em không
biết, cho hết cả nước trộn vào
nên ăn hơi mặn chút, nhưng
mà vẫn thấy ổn ạ.
Miến nước thì em thấy
ngon, nước dùng đậm đà.
Em vốn dĩ sợ mấy con da
bóng bóng kiểu như con rắn,
nên ăn bên phố là em chỉ ăn
lươn khô, không dám ăn lươn

tươi, nhưng lươn tươi ở quán
này làm là đã thái nhỏ theo
chiều dọc nên nhìn miếng
lươn không đáng sợ nữa, ăn
ngon lành.
Quán cũng khá dễ tìm, ở
dãy B Thuỷ Nguyên, phía
dãy D Westbay nhìn sang ,
cách nhà đầu hồi 3 nhà, biển
quán màu da cam, chỗ để xe
cũng thoải mái.

Phở Gà
Thuỷ Nguyên
Trần Trọng An

Dù là quán mới mở, lại thiệt
thòi hơn nhiều quán khác là
nằm hơi xa so với khu vực
sầm uất nhất Westbay nhưng
Phở gà ở 43 Thuỷ Nguyên
là một trong những quán
“không thể không tới” tại
Ecopark. Quán phục vụ cả
ngày với nhiều món liên quan
tới gà, ngoài món phở thì còn
có cả xôi gà, gà nộm....
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Theo chia sẻ của chủ quán
thì quán chỉ nhập gà ta mềm,
thịt giòn, ăn thơm và ngon.
Nước dùng được chế biến kỹ,
nước trong, thanh và đặc biệt
là không có mỳ chính.
Một điểm cộng cho quán
nữa là phục vụ nhanh gọn,
lịch sự. Giá cả cũng khá cạnh
tranh, chỉ từ 30-40k/ bát phở.
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KAFA Cafe tựu chung mà nói giống như một nơi để mọi yếu tố giao thoa giữa cái cũ và cái mới,
giữa cái hiện đại và cái hoài niệm được chung một dòng chảy. Ghé KAFA và chọn cho mình một
góc yên ả phóng tầm mắt ra ngoài phố, ta không mất quá nhiều thời gian để hoà mình vào cái
không khí thân quen lạ thường của những nơi như thế này. Cái sự thân quen ấy, không đâu xa,
lại toát ra từ chính cách bài trí mang đậm hơi thở của Hà Nội xưa cũ.
Địa chỉ MRA - 095
Hotline 8493 1799 799

Trẻ Em
Chơi Gì Tại
Ecopark?
Khác những sân chơi trong thành phố trên
nền bê-tông với những thiết bị đúc sẵn sáng
bóng được sản xuất hàng loạt, sân chơi trẻ
em tại Ecopark tràn ngập những vật liệu tái
chế được đặt trên nền đất, ẩn mình giữa đại
ngàn cây xanh. Đây là nơi trẻ em cùng bố
mẹ được trải nghiệm những trò chơi theo
bất cứ cách nào mà các con muốn.
162
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Công viên Hồ Thiên Nga
Với không gian rộng lớn gần
gũi thiên nhiên, có những
cánh cò trắng muốt bay trên
đầm lầy, tiếng chim hót lảnh
lót dưới những tán cây và
đàn thiên nga tuyệt đẹp thong
dong bơi giữa vịnh hồ. Công
viên Hồ Thiên Nga được xây
dựng trở thành điểm đến của
mọi người, đặc biệt là trẻ con
và người già.
Tại đây, các bé có thể đạp
xe, thả diều, chạy nhảy, tản
bộ hoặc chèo thuyền kayak
trên hồ và ngắm nhìn thiên
nhiên xanh mát xung quanh.

Sân chơi phiêu lưu Ecopark
Sân chơi phiêu lưu Ecopark
– đặt tại Công viên Hồ Thiên
Nga – tạo ra một không gian
chơi tự do, không sắp đặt và
định hướng trước, với các vật
liệu như cuốc, xẻng, lốp xe,
dây thừng, cành cây khô…
được xếp lộn xộn và đa dạng
về độ cao, chất liệu… như
một công xưởng thực thụ.
Tại đây, trẻ em thoải mái
tưởng tượng và sáng tạo bất
cứ kiểu chơi nào các con
muốn mà người lớn không
được can thiệp. Chỉ có những
playworker, phần lớn là
những phụ huynh đang sống
tại Ecopark ở đó trông chừng

và đôi khi hướng dẫn các con
khi cần thiết.
Công viên Mùa Hạ Công
viên Mùa Hạ Ecopark nằm
cạnh khu chung cư Rừng Cọ,
có bãi cỏ rộng, tha hồ cho
các bạn đạp xe, ném đĩa, thả
diều, chơi bóng ... Công viên
cũng có khu vui chơi trong
nhà Kolorado mở cửa vào
cuối tuần với nhiều trò chơi
thú vị như trượt ống, xúc hạt
muồng muồng, leo tường,
nhà bóng...
Công viên Mùa Xuân Công
viên Mùa Xuân Ecopark
rộng 2.5ha, với bãi cỏ rộng

lớn và cây xanh thoáng mát,
hồ nước bao quanh bởi rặng
tre cao vút, khu vui chơi cát.
Đây là địa điểm lý tưởng để
tổ chức các hoạt động team
building, vui chơi tập thể
hoặc cắm trại, tiệc BBQ.
Sân chơi giữa các tòa nhà
khu Aquabay Ngoài các
điểm vui chơi tại công viên,
chủ đầu tư Ecopark cũng bố
trí các sân chơi cho trẻ con
ngay tại dưới chân các tòa
nhà. Chỉ cần một bước chân
xuống dưới chân tòa nhà, các
bé có thể thoải mái vui đùa,
vận động thể dục với các trò
chơi như cầu trượt, xích đu,
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bập bênh....
Vịnh hồ Aquabay Vịnh hồ
Aquabay, ngay dưới chân
toà Lake 1 và 2, và phía đối
diện là vịnh Grand Marina,
là nơi tuyệt vời để thả diều
và vui chơi trên bãi cỏ. Với
không gian rộng và nhiều
gió, những cánh diều thoả
sức bay cao cho các bạn nhỏ
những trải nghiệm khó quên.
Các sân chơi trẻ em ở khu
Rừng Cọ Khu chung cư
Rừng Cọ Ecopark cực kỳ phù
hợp với trẻ em, vì có đến 2
sân chơi trẻ em, 1 sân bóng
rổ, 1 sân đá bóng. Ngoài ra
163

các toà nhà của khu Rừng
Cọ tập hợp thành một khu
khép kín, các bạn có thể chạy
suốt từ đầu đến cuối khu mà
không phải ra ngoài đường
lớn.
Kid’s World - 45b Thảo
Nguyên Kid’s World là một
khu vui chơi giải trí trong nhà
được thiết kế với nhiều trò
chơi và bóng ngập tràn giúp
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đem đến cho trẻ một môi
trường vui chơi nhưng vẫn
có tính giáo dục cao. Kid’s
World nằm trong tổ hợp trà
chanh- cafe - quán ăn ở khu
Thảo Nguyên nên cũng tiện
cho các gia đình sử dụng các
dịch vụ ăn - uống bên cạnh.
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Phở ngon đậm chất tinh tế - Không gian rộng rãi, sang trọng - Đường xá để xe rộng rãi.
Địa chỉ 221 Thảo Nguyên, KĐT Ecopark | Hotline 0986 894 090

Vịt
Vịt
Nguyễn
Nguyễn
Gia
Gia
Là món bình dân cho mọi người nhưng chất lượng không thua kém gì nhà hàng 5* sang trọng , Vịt Gia Nguyễn nức
tiếng về thịt chắc, ngọt, ngon. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu. Tất cả các công đoạn chọn
lựa thực phẩm, chế biến đến ship hàng đều được giám sát chặt chẽ qua nhiều công đoạn. Các món ngon nhất được
đầu bếp VĂN CƯƠNG với nhiều năm kinh nghiệm tại các nhà hàng 5* chế biến, chọn lọc để đưa vào Mẹt Vịt Hảo
Hạng để khách hàng có những trải nghiệm ngon nhất. Đảm bảo thoả mãn “ẩm thực gia” khó tính nhất.
Địa chỉ 221 Thảo Nguyên | Hotline 0986 894 090

Al Fresco’s đã tạo dựng được danh tiếng với những món ăn ngon như
bít tết, Pizza, Mỳ Ý và sườn nướng, kèm theo đó là thực đơn thức uống
phong phú từ các loại nước ép trái cây và sinh tố tươi mát đến các loại
bia nội địa, bia nhập khẩu và những loại rượu vang ngon nổi tiếng với
chi phí hợp lý.
Địa chỉ Dãy A - Phố Trúc | Hotline 0246 2618 622

5
Danh Bạ

Trang

Trang

Danh Sách
Các Dịch Vụ Tiện Ích &
Địa Chỉ, Liên Hệ

Bảng Giờ Đón Đưa
Của Các Tuyến Xe
Tại Ecopark

Trang

Vouchers - Khuyến Mãi

DANH BẠ

TIỆN ÍCH
KHU ĐÔ THỊ
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DA NH BẠ

DANH M Ụ C

DOANH NGHI ỆP

ĐỊ A C HỈ

GHI CHÚ

LIÊ N H Ệ

Y Tế

Dưỡng Tâm MV
Beauty

THU-003A

Trị liệu

392981326

Eco Smile

THU-150

Nha sĩ

987882838

Phòng tiêm Vắc xin
Dịch vụ DR.Eco

THU-113

Tiêm phòng vắc xin

935258886

Y học cổ truyền
Ngân Hà

MRA-010

Trị liệu

976365518

Bệnh viện Mắt

MMS -10+11+12

Bệnh viện mắt

2216259199

Nhà thuốc Diệu Linh

A2 Rừng Cọ

Nhà thuốc

916057499

Nhà thuốc Tâm Đức

D3 Rừng Cọ

Nhà thuốc

982994082

Phòng khám Ecoclinic

B1 Rừng Cọ

Bệnh viện

911888115

Phòng Khám Y Học
Cổ Truyền

PRV-006

Y học

913571696

Nhà thuốc Tâm Đức

B West Bay

Nhà thuốc

982994082

Nhà thuốc Đức Minh

C West Bay

Nhà thuốc

932465888

Nhà thuốc Diệu Linh

SKy 1 Aqua Bay

Nhà thuốc

916057499

Nhà thuốc Đức Minh

Lake 2 Aqua Bay

Nhà thuốc

932465888

Nhà thuốc Tâm Đức

Sky 2 Aqua Bay

Nhà thuốc

982994082

Vua trị liệu

THU-158

Trị liệu

978766638

Ánh Nguyệt

A Phố Trúc

Chăm sóc sức khỏe

979206638

Bệnh Viện - Phòng
Khám - Nhà Thuốc

we
we
create,
create,
you
you
celebrate
celebrate
Hotline 0976110077
Văn phòng Tầng 2, B2, Rừng Cọ, Khu đô thị Ecopark
Email events@evergreeninvest.vn

facebook.com/ecoparkevents/
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Phong Design

Hà Nội

phongdesign999@
gmail.com

326282828

Công viên hồ thiên
nga Ecopark

Ecopark

Công viên HTN

0961263589

MAC Event

Hà Nội

hello@macmedia.vn

906236023

GIC media

Hà Nội

Nghiadmevent@
gicmedia.vn

932191918

02HI

Hà Nội

hello.o2hicompany@
gmail.com

397986897

EVER GREEN

C1 Rừng Cọ

infor@
evergreeninvest.vn

968384012

Metaphore - Floral
Design

Hà Nội

Store@
metaphoreflowers.
com

2432668046

Đến với Cây Cau, quý khách sẽ được thưởng thức tinh hoa từ các món ăn dân dã, quen thuộc của
đồng quê Việt qua bàn tay chế biến khéo léo của bếp trưởng nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại
các nhà hàng và khách sạn 5 sao quốc tế, từ những món ăn rất gần gũi như cua đồng rang me,
trạch chiên mắm, ốc nướng mỡ chài, chả cá rô đồng, thịt ba chỉ rang mắm tép, các loại bún phở,
chè... đến các món đặc trưng riêng của nhà hàng.
Địa chỉ A13-15 Phố trúc - KĐT Ecopark
Hotline 0915 926 266
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EM Bistro

D2 Rừng Cọ

Nhà hàng ăn uống

0359070588

Bánh Cuốn Nóng
Thảo Nguyên

B Phố Trúc

Bánh cuốn nóng

976650888

Quán Minh

C Phố Trúc

Nhà hàng ăn uống

942954222

Phở Thuý 1

A Phố Trúc

Nhà hàng ăn uống

0917619963/
0963429837

Charming Hà Nội

D Phố Trúc

Nhà hàng ăn uống

972046566

Quán Huế

A Phố Trúc

Nhà hàng ăn uống đồ
Huế

466662060

Ngan Phố

A Phố Trúc

Chuyên đồ Ngan

904232797

Mỹ Tường Viên

A Phố Trúc

Nhà hàng ăn uống
món Trung

0903225455

Cơm văn phòng

B Phố Trúc

Nhà hàng ăn uống

913571335

Cây Cau Restaurant

A Phố Trúc

Nhà hàng ăn uống

915926266

Cơm gà Eco

A Phố Trúc

Nhà hàng ăn uống

879333588

Cơm chảo nóng

A Phố Trúc

Nhà hàng ăn uống

0383278862

Al Frescos

A Phố Trúc

Nhà hàng ăn uống

2462618622

Cơm Văn phòng

PRV-225

Nhà hàng ăn uống

913516249

T-Sweet

Lake 1 Aqua Bay

Nhà hàng ăn uống

945775123

Đức Trung Luxury

THA-003

Nhà hàng ăn uống

934561433

Lofita Thảo Nguyên
Ecopark

THA-003

Nhà hàng ăn uống

934561433

Mẹt Vịt Quán

THA-003

Nhà hàng ăn uống

934561433

Phở Thìn

THA-003

Nhà hàng ăn uống

934561433

Trâu Ngon Quá

THA-149+150

Nhà hàng ăn uống

915408009

Lẩu Gà ri - Cua Đồng
Nam Dương

THA-156

Nhà hàng ăn uống

0962043381/
0989250477

Tuti Quán

THA-128

Nhà hàng ăn uống

84964886431

Bếp Nam Dương

THA-118

Nhà hàng ăn uống

0917539684

Bến Thương

THA-148

Nhà hàng ăn uống

0911581993
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Mẹt quán

THA-145

Nhà hàng ăn uống

989544171

Bếp Ngon Eco

GMA-035

Nhà hàng ăn uống

84946669826

Bếp Xanh

MRA-176

Nhà hàng ăn uống

913535872

Quán Minh

MRA-98

Bún hải sản

942954222

Lẩu nấm OSAKA

MRA -168

Nhà hàng ăn uống

0886721108

Quán chay Tâm Phúc

MRA-023

Nhà hàng buffet chay

0987351889

PHỞ THÚY 2

MRA-182

Nhà hàng ăn uống

0917619963/
0963429837

Gà Già Hồng Thuý

THA-017 + 18

Nhà hàng ăn uống

923288886

Ban Mai Xanh

THA-129

Nhà hàng ăn uống

904190494

AB Sushi by Ecochef

THU-001

Nhà hàng ăn uống

888622669

Bếp Nhà

THU-199

Nhà hàng ăn uống

942403996

Phở gà phố cổ

THU-17

Nhà hàng ăn uống

354458998

Quán ốc Lợi Phạm

THU-07A

Nhà hàng ăn uống

974890105

Vịt Gia Nguyễn

THA-221

Chuyên vịt

0986894090/
0968566789

Nhà hàng Miền Tây

THU-003

Nhà hàng ăn uống

934561433

Là nhà hàng mang hơi hướng hiện đại, E.M Bistro có nhiều khu vực vui chơi
cho trẻ nhỏ với không gian ấm cúng, riêng tư và có sức chứa lên tới 100 chỗ.
E.M Bistro phù hợp mọi nhu cầu sử dụng của các thực khách: dùng bữa gia
đình, tổ chức tiệc công ty, liên hoan…
Địa chỉ Tầng 1, D2, Rừng Cọ, KĐT Ecopark
Hotline 0359 070 588

The Coffeecherry Café - Không gian trải nghiệm cafe tốt bậc nhất cho mọi cư dân Ecopark.
Địa chỉ 008 Thảo Nguyên | Hotline 0977 276 192
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Highlands Coffee

A Phố Trúc

Quán cafe

971944593

Starbucks Coffee

Đường công viên
mùa hạ

Quán cafe

908177474

Eagle Coffee

A Phố Trúc

Quán cafe

983603485

Rich’s Coffee
American

A Phố Trúc

Quán cafe

Ding Tea

A Phố Trúc

Trà sữa

916113579

The CoffeeCherry

THA-008

Quán cafe

977276192

Café Mộc

A Phố Trúc

Quán cafe

096 130 19 82

Han coffee

B Phố Trúc

Quán cafe

2466839066

The Coffee House

B Phố Trúc

Quán cafe

986271465

Leone’s Gelato

A Phố Trúc

Kem tươi

0965 262656

Bánh ngọt
Nguyên Vũ 1

B Phố Trúc

Tiệm bánh ngọt

0916292584/
0911066028

Trung Nguyên
E-Coffee & E-Foods

PRV-250

Quán cafe

969083080

Cake Arts & GabeCha

C West Bay

Quán cafe

975625975

The Coffe House

Lake 1 Aqua Bay

Quán cafe

932700984

Café KaFa

Lake 2 Aqua Bay

Quán cafe

916113579

Tiệm bánh
CHOCOCAPU

Lake 2 Aqua Bay

Quán cafe

988464488

Trung Nguyên
E-Coffee & E-Foods

Lake 2 Aqua Bay

Quán cafe

969083080

Tiệm trà tranh 1975

THA-003

Quán cafe

0969825555/
0986894090

Kem tràng tiền

THA-075

Kem

965315679

Càfe Effoc

THA-095

Quán cafe

906018868

Cà phê Nhân

THA-147

Quán cafe

904244324

Cà Phê Điện Báo

THU-001

Quán cafe

985263467

Ding tea

THU-112

Trà sữa

84963321215
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Kafa coffee

MRA-95

Quán cafe

84931799799

Highland Coffee

MRA -189

Quán cafe

919556219

Bánh Ngọt
Nguyên Vũ 2

MRA-172

Tiệm bánh ngọt

0916292584/
0911.066.028

Floriade

MRA-177

Bánh ngọt Pháp

989647004

GEMINI CAFE

MRA-185A

Quán cafe

983688190

AVA CAFETERIA

MRA-188A

Quán cafe

84915246609/
0973.246.262

Tiệm trà chanh Phố
Huyện

MRA-097

Quán cafe

84988931511

Victoria Centre

GMA-035

Quán cafe

865997228

Café

MMS-009

Quán cafe

912316546

Academy coffee

Golf District

Quán cafe

0968374286

PADDY Tran’s

21 Phố Cúc

Pub

0832667891
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Mầm non Fuji

A2 Rừng cọ

Trường mầm non

982176518

Mầm non Ecokids

C2 Rừng cọ

Trường mầm non

971190916

Đoàn thị Điểm
Greenfield School

Lô 01-74 Rừng Cọ

Trường liên cấp

02473093939

Viện âm nhạc Hà Nội
- Hanoi Institute of
Music

D Phố Trúc

Trung tâm dạy âm
nhạc

0702271983/
0979042599

MiNis

B Phố Trúc

Trường mầm non

904663333

Smart Kids

B Phố Trúc

Trường mầm non

965083848

Vina Kids

B Phố Trúc

Trường mầm non

917744688

EcoGuitar

C Phố Trúc

Trung tâm đào tạo
guitar

917936568

Vina Kids

B Phố Trúc

Trường mầm non

917744688

Mầm non Hami

B Phố Trúc

Trường mầm non

0432665188/
0903296996

English Star

B Phố Trúc

Trung tâm dạy ngoại
ngữ

76677759

Sunclub Ecopark

B Phố Trúc

CLB Tiếng anh &
Năng khiếu

944968800

Montessori School

D Phố Trúc

Trường mầm non

868675555

Mầm non Kidzhome

B Phố Trúc

Trường mầm non

983555928

Trường mầm non
Twinkne Town
Kingderg

D Phố Trúc

Trường mầm non

904342556

Trường mầm non Fuji

Sky 1 Aqua Bay

Trường mầm non

901014128

Edison School

Aqua Bay

Trường liên cấp

968808386

RMON Kindergarten

THU-051

Trường mầm non

946320066

Lá Phong Xanh
Kindergarten

THU-136

Trường mầm non

2216550099

Ngôn Ngữ thực
nghiệm

THU-127

Trung tâm dạy ngoại
ngữ

0393370528/
0985931542

DANH M Ụ C

Giáo
Dục
Trường Học Trung Tâm

DOANH NGHI ỆP

ĐỊ A C HỈ

GHI CHÚ

LIÊ N H Ệ

Vinakid
Kindergarten - CS2

THU-172

Trường mầm non

917744688

Kindergarten
Sunflower

THU-121

Trường mầm non

963471887

AQUAKIDS
MONTESSOR

THU-068

Trường mầm non

904207007

MONTESSORI
SCHOOL

THU-069

Trường mầm non

868675555

Sunkids Gold Vietnam

THU-171

Trung tâm dạy
ngoại ngữ

975631863

XÌ TRUM KINGDOM

MRA-180 -181

Trường mầm non

0978833555/
0931235588

TRƯỜNG MẦM
NON KIẾN VÀNG

MRA-183

Trường mầm non

966999312

AKINA
KINDERGARTEN

MRA-025A

Trường mầm non

912961688

EPGA

Golf District

Học viện Golf

0968374286

Trường đại học
Anh Quốc

0966629909

Trường mầm non

0961864068

BUV

Creative Kindercare
Ecopark

Đường Công viên Mùa
Xuân
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Sue Homestay
Ecopark

Ecopark

facebook.com/
Sueyeudau/

949630489

The Firt Stay Hotel

facebook.com/
thefirststay

0962 437 693

De Coup Homestay

facebook.com/
DeCoup-Homestay

097 874 82 76

Lucky House

facebook.com/
LuckyHouse

909690099

Homestay Nam Nhung

facebook.com/
Nguyễn Đăng Nam

961601289

SweetHome
Homestay Ecopark

facebook.com/
SweetHomeHomestay-Eco-park

962061082

Moon House

facebook.com/moon.
house.5648

973025677

Nguyễn Quý

facebook.com/nguyen.
quy.520357

906280186 097

Nhung Tuyet Nguyen

facebook.com/
NhungTuyetNguyen

8380 829

Miu Bông Homestay
Ecop

facebook.com/miubonghomestay/

839.996.899

Thoc Ecopark Blue
home

facebook.com/
thocecopark/

903475869

Thái Hà

facebook.com/thai-ha.
nguyen.127

989.738.964

Lan Mai

facebook.com/lan.
mai.520900

904692881

GỐM HOMESTAY
ECOPARK

facebook.com/ngoc.
tram.370177

989629504

Qvhomestay

qvhomestay.vn/

941116686

Cozy House Homestay

facebook.com/CozyHouse-Homestay

096 501 16 83

DAVID GARDEN

facebook.com/Huệ
Nguyễn

983472246
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De Coup Homestay

Ecopark

facebook.com/DeCoup-Homestay

978748276

kayhomestayecopark

facebook.com/
kayhomestayecopark/

985139598

Palm Homestay

facebook.com/
palmhomestay.
ecopark/

0904250632/
0983097269

Lucci

facebook.com/
LucciHouse/

904.409.778

B&B Homestay

facebook.com/bnb.
homestays/

949.924.666

LÁ homestay

facebook.com/
thanhthi.ng.1

385765008

Thu Hoài

facebook.com/
ThuHoai0407

932682264

Vân Anh Aj

facebook.com/
aj.vananh

364283692

Tranquility Home

facebook.com/home.
tranquility.7

842746682

Greenlotus Homestay

facebook.com/
greenlotushomestay/

94477414

Jubilee Ecopark

facebook.com/jubilee.
eco

0983072181

Nhà SAM’S

facebook.com/
ha.khuong.54

987896889

Nhà của Bin

facebook.com/ngoc.
anh.le.290809

982124787

Villa phố ecopark

facebook.com/
voucherhomestay.
ecopark

903266688

Gà Già Hùng Thuý
Nhà hàng đi vào hoạt động từ năm 2005... Đến
nay đã 15 năm. Nhà hàng nét ẩm thực đậm chất
quê hương Văn Giang, phù hợp với khách hàng
gia đình, tiếp khách, đối tác, liên hoan công ty, tổ
chức sự kiện...

Địa chỉ 16,17,18 Phố Thảo Nguyên
Hotline 0923 288 886

Ban Mai Xanh
Với tâm huyết, mục tiêu là làm hài lòng khách
hàng. Nói Không với nylon, hộp xốp, đồ dùng
1 lần. Đảm bảo an toàn VSTP, sạch, tươi sống,
nguồn gốc rõ ràng. Giá bán hợp lý, không chặt
chém, không trục lợi. Gói hàng chỉnh chu - giao
hàng đúng hẹn.

Địa chỉ 129 Thảo Nguyên
Hotline 0904 190 494
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Perfect Mart

C3 Rừng cọ

Cửa hàng tiện ích

985371581

Green Mart

A3 Rừng cọ

Cửa hàng tiện ích

832494440

K-mart

C1 Rừng cọ

Cửa hàng tiện ích

984142568

Nhà Tồ

B1 Rừng cọ

Cửa hàng thực phẩm

977229933

Aeon Citimart

E1 Rừng cọ

Cửa hàng tiện ích

838379123

Japan shop Trâm Anh

C Phố Trúc

Cửa hàng chuyên đồ
Nhật

088 8255695

TOMATO FOOD

A Phố Trúc

Cửa hàng thực phẩm
sạch

384338428/
0962251551

HADU

C Phố Trúc

Cửa hàng đồ xách tay
Đức

0937898338

Shop Gạo Clothing
Store

PRV-121

Cửa hàng tiện ích

840912095609

K-mart

C West Bay

Cửa hàng tiện ích hàn
quốc

984142568

Chợ Quê

C West Bay

Cửa hàng tiện ích

383083000

Aeon Max Valu

Sky 2 Aqua Bay

Siêu thị Aeon

0221 220 8668

AP Mart

Sky 1 Aqua Bay

Cửa hàng tiện ích

961190066

G Mart

Sky 2 Aqua Bay

Cửa hàng tiện ích
đồ

975838289

Thực phẩm sạch Hải
Yến

Sky 2 Aqua Bay

Cửa hàng thực phẩm
sạch

978920917

Giang Anh - japan
shop

Sky 3 Aqua Bay

Cửa hàng tiện ích

935578375

K-Mart

Lake 1 Aqua Bay

Siêu thị K-Mart

333560687

Tôi Là Thảo Mộc

THA-011

Cửa hàng bán đồ tiện
ích

84964751119

Daily Foods

THU-006

Cửa hàng tiện ích

096 221 12 87

Siêu thị TTM Farm

THU-006

Cửa hàng tiện ích

096 221 12 87

Siêu thị mini QC Mart

THU-130

Cửa hàng tiện ích

986731059
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Shop Gạo Clothing
Store

THU-8A

Cửa hàng tiện ích

2212218555

Tiệm hoa Ô MÊ LY

C Phố Trúc

Cửa hàng hoa

889782468

Thế giới đồ chơi trẻ
em

THU-115

Cửa hàng đồ chơi

903461869

Xưởng nhà Mọt

THU-116

Nghệ thuật sáng tạo

868903689

Apipi Pet

THU-79A

Cửa hàng vật nuôi

359660622

Giặt là GreenTech

C West Bay

Cửa hàng giặt là

906209969

Hatra handicraft

D Phố trúc

Cửa hàng đồ
Handmade

462620549

Trầm Vương

THA-026

Cửa hàng Trầm Hương

912816565

Soy soy

D Phố trúc

Cửa hàng rau sạch
hữu cơ

868221496

DANH M Ụ C

Delivery
Online

DOANH NGHI ỆP

ĐỊ A C HỈ

GHI CHÚ

LIÊ N H Ệ

Hải sản khô

Giao hàng
khu vực Ecopark

facebook.com/ tranha.
duyen.9

824082189

Chuyên hải sản khô,
đông lạnh

facebook.com/tyny.
zeme

985280913

Hoa quả online

facebook.com/thoan.
hoang.129794

979880629

Dừa xiêm

facebook.com/sieu.
sach.73

374079763

Ngan, vịt, gà...

facebook.com/ Hương
Đàm

989617450

Gạo ST25

facebook.com/haily.
ngo.7

977859805

Các loại bánh vùng
miền

facebook.com/hoa.
codai.507464

364350385

Gà ác tiềm thuóc bắc

facebook.com/
nhimloto11

989539819

Bán Mít

facebook.com/thu.
chang.779

365936884

Ổi, nhãn Hưng Yên

facebook.com/bich.
chuthibich.5

378328799

Trứng gà

facebook.com/Trần
Ngoan

933519922

Đồ ăn vặt

facebook.com/Anh
Trang

966435568

Đồ ăn online - MẸT
QUÁN

facebook.com/Lan
Anh Nguyen

989544171

Thực phẩm chức năng

facebook.com/
phamthuha.pham.96

327656618

Tạp hoá online

facebook.com/
Dzungcao89

911906266

Đồ ăn online - Bếp
thương

facebook.com/ngo.
ngocngech

0911581993/
0812828261

Hoa quả nhập khẩu

facebook.com/dem.
khoc.9

979101342

Mâm cơm online

facebook.com/sieu.
sach.73

374079763

DANH M Ụ C

Delivery
Online

DOANH NGHI ỆP

ĐỊ A C HỈ

GHI CHÚ

LIÊ N H Ệ

Hải Sản Khánh Linh

Giao hàng
khu vực Ecopark

facebook.
com/ khanhlinh.
nguyen.73345

977512136

Xôi & cháo online

facebook.com/Nhà Tồ

949863972

NHÀTỒ - Đặc sản quê
chế biến sẵn

facebook.com/
ecopark.sales.9

977229933

Thực phẩm tươi, đồ
ăn vặt

facebook.com/
bs.ninhluong

968859525

Bánh đúc nóng, đồ
ăn vặt

facebook.com/ huong.
dao.735944

964459967

Gà ri

facebook.com/hop.
luu.908

972175009

Hải sản tươi sống

facebook.com/Thu
Hường

0978 735 255

GREEN FARM - thực
phẩm sạch

facebook.com/Duy
Anh Le

867152286

Các loại đồ uống
online

facebook.com/Oppa
Tea

812121251

Cam, bưởi

facebook.com/ baoyen.
tran.902

867152286

Hoa quả tươi ngon

facebook.com/Thu
Hường

978735255

Chợ Xanh Ecopark Ship Đồ Ăn Tận Nơi

facebook.com/
choxanhecopark

097 722 99 33

cây cảnh

facebook.com/
nguyenvan. quyet.585

977194626

Bánh mì handmade
- 2hands artisanal
Kitchen

facebook.com/ Phuong
Nguyen

393761635

Rau sạch

facebook.com/
Nguyễn Thu Phương

988967592

Gạo online - giao hàng
tận nhà

facebook.com/haily.
ngo.7

977859805

Thực phẩm chức năng
nhập khẩu

facebook.com/Mai
Nguyen

913275870

Tiệm Hoa Omely
Xuất phát từ nhu cầu của bản thân và nhận thấy
nhu cầu về hoa và các sản phẩm, nguyên liệu
phục vụ việc cắm hoa của cư dân, shop hoa
Omely đã mở cửa tại C96 Phố Trúc năm 2017
nhầm đáp ứng nhu cầu về hoa của Quý cư dân
với các sản phẩm hoa tươi đa dạng.

Địa chỉ C96 Phố Trúc, Rừng Cọ
Hotline 0889 782 468

DANH M Ụ C

Nội
Thất
Decor

DOANH NGHI ỆP

ĐỊ A C HỈ

GHI CHÚ

LIÊ N H Ệ

Nhà Xinh

E1 Rừng cọ

Siêu thị nội thất

18007200/
0904127594

Rèm Lan Hương

C Phố Trúc

Kinh doanh rèm cửa

904178087

Cửa hàng thảm

B Phố Trúc

Cửa hàng thảm

919607007

Nội thất VLI

A Phố Trúc

Nội thất phòng khách,
phòng ăn, phòng ngủ
từ gỗ sồi

965179373

Forever Hoàng Hải

A Phố Trúc

Chăn ga gối đệm cao
cấp

972125125

Nội Thất óc chó

PRV-239

Nội thất, tư vấn thiết
kế

986277098

Ecohome Design

THA-009

Thiết kế nội thất

911535888

Thi công nội thất

THA-020

Siêu thị nội thất

978252599

Kiến trúc & Nội thất

THA-059

Thiết kế nội thất

0983628183/
0981521199

Vua Nệm

THA-010

Chăn, ga, gối, đệm

18002093 - máy lẻ
6897

NỘI THẤT ENVY

THU-077

Nội thất, tư vấn thiết
kế

0986666436

Thiết kế nội thất gỗ
VINARCH DECOR

THU-201

Thiết kế nội thất gỗ
tự nhiên, ván gỗ công
nghiệp

906751686

Hanvico

MRA-015A

Chăn, ga, gối, đệm

915441006

Elant

MRA-165

Chăn, ga, gối, đệm

977948686

GMINI

MRA-168

Thiết kế nội thất văn
phòng

969967963

Forever Hoàng Hải

MRA-170

Chăn, ga, gối, đệm

972125125

ĐẸP CHUẨN NHẬT
N G AY T Ạ I B L O O M S PA
ブルームスパ - 日本のスパ

Address Căn 128 dãy B Thủy Nguyên,
Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên.
Hotline 0866 758 589
Fanpage facebook.com/BloomSpaEcopark

DANH M Ụ C

DOANH NGHI ỆP

ĐỊ A C HỈ

GHI CHÚ

LIÊ N H Ệ

ECO Fitness & Yoga
Center

MRA-18-19-20

Gym-Yoga

879626111

Aqua fitness

PRV-272

Gym-yoga

0966362292

Photo In Ấn

Ngọc Hà Photocopy

A1 Rừng cọ

Tiệm photocopy

984594272

Ngọc Hà Photocopy

C West Bay

Tiệm photocopy

984594272

Spa Hair Salon

Linh Hair & Beauty

C3 Rừng cọ

Salon tóc

983823578

Mượt spa

B Phố Trúc

Spa chăm sóc da/tóc

0359006622

Salon tóc Linh Hair

B West Bay

Salon tóc

983823578

Nhật Minh Hair Salon

C West Bay

Salon tóc

976986543

Salon tóc Vân Anh

D West Bay

Salon tóc

966967948

Bloom Spa

THU-128

Spa

866758589

D’Beauty

THU-131

Nail, Spa

981092586

Salon tóc Linh Hair

THU-58A

Salon tóc

983823578

Rạp
Chiếu Phim

Rạp phim CGV

Lake 1

Rạp Phim CGV

904603696

Thời Trang

Thế giới cặp tóc, buộc
tóc

THU-101

Quần áo, dây buộc tóc,
đồ chơi

904868967

Quỳnh Model

THU-205

Tư vấn thiết kế quần
áo

966465431

Ngân hàng TP bank

D Phố Trúc & MRA
186

Ngân hàng giao dịch Cây ATM

1900585885

Ngân hàng
Vietcombank

THA - 136A - 137A

Ngân hàng giao dịch

1900 545413

Phòng tranh Chang

C Phố Trúc

Trưng bày tranh

983603306

Phòng tranh Savanna
Atelier

THA-135A

Trưng bày tranh

915550969

Fitness Yoga

Ngân Hàng

Gallery

Tiệm Chay Tâm Phúc
Đến với Chay Tâm Phục, quý khách sẽ được tận
hưởng một không gian thanh tinh và thưởng thức
những món ăn xanh với châm ngôn sống “Ăn
Xanh - Sống Sạch - Làm Lành”, giúp chúng ta
luôn giữ được tâm thái An yên - Thanh thản.

Địa chỉ MRA-023
Hotline 098 735 18 89

Bếp Xanh
Nằm trong giai đoạn 2 của khu đô thị xanh tươi
Ecopark, thiết kế của Bếp xanh rất giản dị mà
không kém phần tinh tế và đồng điệu với không
gian xanh của Khu đô thị.
Bếp xanh có 2 tầng và khu ngoài trời đáp ứng
nhu cầu không gian đa dạng của khách hàng.

Địa chỉ MRA-176
Hotline 0913 535 872

THỜI GIAN BIỂU

CÁC TUYẾN XE BUS
TẠI ECOPARK
222

DA NH BẠ

TUYẾN 1B
ĐIỂ M ĐÓ N ĐI T Ừ ECOPARK

C H U YẾ N 1

C H U YẾ N 2

C H U YẾ N 3

G IỜ ĐÓ N

Khu vực Park River

6:30

9:15

16:10

Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)

-

9:17

16:12

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

-

9:18

16:13

Công viên Hồ Thiên Nga

-

9:20

16:15

Khu vực West Bay

6:38

9:23

16:18

Khu vực Thủy Nguyên

6:39

9:24

16:19

Tòa Sky 2

6:40

9:25

16:20

Tòa Sky 1

6:42

9:27

16:22

Khu vực Thảo Nguyên

6:43

9:28

16:23

Siêu thị Aeon Mall Long Biên (Trước biển Fivimart)

7:00

9:45

16:40

ĐIỂ M TR Ả ĐI T Ừ ECOPARK

G IỜ T RẢ

Siêu thị Aeon Mall Long Biên (Trước biển Fivimart)

7:00

9:45

16:40

Đối diện 256 Nguyễn Khoái

7:10

9:55

16:50

Số 63A Nguyễn Khoái

7:13

9:58

16:53

Số 63 Lý Thái Tổ

7:15

10:00

16:55

Số 10 Tràng Thi

7:25

10:10

17:05

Số 19C Hoàng Diệu

7:30

10:15

17:10

Khách sạn Pan Pacific - Yên Phụ

7:35

10:20

17:15

ĐIỂ M ĐÓN VỀ ECOPARK

G IỜ ĐÓ N

Khách sạn Pan Pacific - Yên Phụ

7:35

10:20

17:15

Số 36A Hoàng Diệu

7:45

10:30

17:25

Số 39 Hai Bà Trưng

7:50

10:35

17:30

Trước Highland Coffee – Số 1A Tràng Tiền

7:55

10:40

17:35

Đối diện 63A Nguyễn Khoái

8:00

10:45

17:40

Số 256 Nguyễn Khoái

8:05

10:50

17:45

Siêu thị Aeon Mall Long Biên – Cửa sau D5

8:10

10:55

17:50

ĐIỂ M TRẢ ECOPARK

G IỜ T RẢ

Siêu thị Aeon Mall Long Biên – Cửa sau D5

8:10

10:55

17:50

Tòa Sky1

8:30

11:15

18:10

Khu vực Thảo Nguyên

8:31

11:16

18:11

Khu vực Thủy Nguyên

8:32

11:17

18:12

Khu vực West Bay

8:33

11:18

18:13

Tòa Sky 2

8:34

11:19

18:14

Công viên Hồ Thiên Nga

8:36

11:21

18:16

Khu vực Park River

8:38

11:23

18:18

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

8:39

11:24

-

Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)

8:40

11:25

-

ECOPARK - BA ĐÌNH - ECOPARK
E CO L IFE
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TUYẾN 2B
ĐI ỂM ĐÓN ĐI T Ừ ECOPARK

C H U YẾ N 1

C H U YẾ N 2
G IỜ Đ Ó N

Khu vực Park River

7:00

16:00

Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)

-

16:02

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

-

16:03

Công viên Hồ Thiên Nga

-

16:05

Khu vực West Bay

7:08

16:08

Khu vực Thủy Nguyên

7:09

16:09

Tòa Sky 2

7:10

16:10

Tòa Sky 1

7:11

16:11

Khu vực Thảo Nguyên

7:12

16:12

Siêu thị Aeon Mall Long Biên (Trước biển Fivimart)

-

ĐI ỂM T RẢ ĐI T Ừ ECOPARK

16:30
G IỜ T RẢ

Siêu thị Aeon Mall Long Biên (Trước biển Fivimart)

7:30

16:30

Đối diện 256 Nguyễn Khoái

7:40

16:40

Số 194 Trần Khát Chân

7:50

16:50

Công viên Thống Nhất - Cổng Đại Cồ Việt

7:55

16:55

Số 474 Xã Đàn

8:00

17:00

Số 188 Tây Sơn

8:05

17:05

Số 87 Láng Hạ

8:10

17:10

Ngõ 12 Núi Trúc (Trường Quốc tế Pháp)

8:15

ĐI ỂM ĐÓN VỀ ECOPARK

17:15
G IỜ Đ Ó N

Ngõ 12 Núi Trúc (Trường Quốc tế Pháp)

8:15

17:15

Số 165 Thái Hà (Shop Việt Brother)

8:20

17:20

Số 169 Tây Sơn (Cổng Đại học Công đoàn)

8:25

17:25

Số 259 Xã Đàn

8:30

17:30

Số 81 Đại Cồ Việt

8:35

17:35

Số 9 Trần Khát Chân

8:40

17:40

Số 256 Nguyễn Khoái

8:45

17:45

Siêu thị Aeon Mall Long Biên – Cửa sau D5

8:50

ĐI ỂM T RẢ ECOPARK

17:50
G IỜ T RẢ

Siêu thị Aeon Mall Long Biên – Cửa sau D5

8:50

17:50

Tòa Sky 1

9:10

18:10

Khu vực Thảo Nguyên

9:11

18:11

Khu vực Thủy Nguyên

9:12

18:12

Khu vực West Bay

9:13

18:13

Tòa Sky 2

9:14

18:14

Công viên Hồ Thiên Nga

9:16

18:16

Khu vực Park River

9:18

18:18

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

9:19

-

Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)

9:20

-

ECOPARK - ĐỐNG ĐA - ECOPARK
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DA NH BẠ

TUYẾN 3B
ĐI ỂM ĐÓN ĐI T Ừ ECOPARK

C H U YẾ N 1

C H U YẾ N 2
G IỜ Đ Ó N

Khu vực Park River

6:30

16:00

Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)

-

16:02

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

-

16:03

Công viên Hồ Thiên Nga

-

16:05

Khu vực West Bay

6:38

16:08

Khu vực Thủy Nguyên

6:39

16:09

Tòa Sky 2

6:40

16:10

Tòa Sky 1

6:41

16:11

Khu vực Thảo Nguyên

6:42

16:12

ĐI ỂM T RẢ ĐI T Ừ ECOPARK

G IỜ T RẢ

Số 634 Lĩnh Nam (Gần ngã tư Lĩnh Nam)

7:02

16:32

Ngã tư Tam Trinh (Hướng lên cầu Thanh Trì)

7:07

16:37

Ngã 3 Pháp Vân (Showroom Toyota)

7:12

16:42

Cổng Công viên Tuổi Thơ - Linh Đàm (Đường Nguyễn Hữu Thọ)

7:22

16:52

Hầm đi bộ H13 – Nguyễn Xiển

7:27

16:57

Số 239 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung

7:29

16:59

Số 216 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân

7:32

ĐI ỂM ĐÓN VỀ ECOPARK

17:02
G IỜ Đ Ó N

Số 216 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân

7:32

17:02

Số 350 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung

7:34

17:04

Số 130 Nguyễn Xiển

7:37

17:07

Toà nhà CC2, Bắc Linh Đàm, đường Nguyễn Hữu Thọ (Ngân hàng Vietcombank)

7:42

17:12

Số 1 Trần Thủ Độ (Sau bến xe Nước Ngầm)

8:52

17:22

Ngã tư Tam Trinh (Hướng lên Cầu Thanh Trì)

8:57

17:27

Số 1,Tổ 2 Phường Trần Phú (Gần ngã tư Lĩnh Nam)

8:02

ĐI ỂM T RẢ ECOPARK

17:32
G IỜ T RẢ

Tòa Sky 1

8:22

17:52

Khu vực Thảo Nguyên

8:23

17:53

Khu vực Thủy Nguyên

8:24

17:54

Khu vực West Bay

8:25

17:55

Tòa Sky 2

8:26

17:56

Công viên Hồ Thiên Nga

8:28

17:58

Khu vực Park River

8:30

18:00

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

8:31

-

Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)

8:32

-

ECOPARK - THANH XUÂN - ECOPARK
E CO L IFE
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TUYẾN 4B

CHUYẾN
1

CHUYẾN
2

CHUYẾN
3

CHUYẾN
5

CHUYẾN
6

CHUYẾN
7

6:15

6:45

7:00

7:15

8:15

8:30

9:10

Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)

-

-

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Công viên Hồ Thiên Nga

-

-

-

-

-

-

-

9:15

Khu vực West Bay
Khu vực Thủy Nguyên

6:23

6:53

7:08

7:23

8:23

8:38

9:18

6:24

6:54

7:09

7:24

8:24

8:39

9:19

Tòa Sky 2

6:25

6:55

7:10

7:25

8:25

8:40

9:20

Tòa Sky 1

6:26

6:56

7:11

7:26

8:26

8:41

9:21

Khu vực Thảo Nguyên

6:27

6:57

7:12

7:27

8:27

8:42

9:22

-

-

-

-

-

-

9:40

ĐIỂ M ĐÓ N ĐI T Ừ ECOPARK

CHUYẾN
4
G IỜ Đ Ó N

Khu vực Park River

Siêu thị Aeon Mall Long Biên (Trước biển Fivimart)
ĐIỂ M TR Ả ĐI T Ừ ECOPARK

G IỜ T RẢ

Siêu thị Aeon Mall Long Biên (Trước biển Fivimart)

6:45

7:15

7:30

7:45

8:45

9:00

9:40

Đối diện 256 Nguyễn Khoái

6:55

7:25

7:40

7:55

8:55

9:10

9:50

Số 63A Nguyễn Khoái

6:58

7:28

7:43

7:58

8:58

9:13

9:53

Số 63 Lý Thái Tổ

7:03

7:33

7:48

8:03

9:03

9:18

9:58

Số 8 Lê Thái Tổ

7:05

7:35

7:50

8:05

9:05

9:20

10:00

Số 8 Lê Thái Tổ

7:05

7:35

7:50

8:05

9:05

9:20

10:00

Trước Highland Coffee – Số 1A Tràng Tiền

7:10

7:40

7:55

8:10

9:10

9:25

10:05

Đối diện số 63A Nguyễn Khoái

7:13

7:43

7:58

8:13

9:13

9:28

10:08

Số 256 Nguyễn Khoái

7:15

7:45

8:00

8:15

9:15

9:30

10:10

Siêu thị Aeon Mall Long Biên - Cửa sau D5

7:25

7:55

8:10

8:25

9:25

9:40

10:20

ĐIỂ M ĐÓ N VỀ ECOPARK

G IỜ Đ Ó N

ĐIỂ M TR Ả ECOPARK

G IỜ T RẢ

Siêu thị Aeon Mall Long Biên – Cửa sau D5

7:25

7:55

8:10

8:25

9:25

9:40

10:20

Tòa Sky1

7:45

8:15

8:30

8:45

9:45

10:00

10:40

Khu vực Thảo Nguyên

7:46

8:16

8:31

8:46

9:46

10:01

10:41

Khu vực Thủy Nguyên

7:47

8:17

8:32

8:47

9:47

10:02

10:42

Khu vực West Bay

7:48

8:18

8:33

8:48

9:48

10:03

10:43

Tòa Sky 2

7:49

8:19

8:34

8:49

9:49

10:04

10:44

Công viên Hồ Thiên Nga

7:51

8:21

8:36

8:51

9:51

10:06

10:46

Khu vực Park River

7:53

8:23

8:38

8:53

9:53

10:08

10:48

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

7:54

8:24

8:39

8:54

9:54

10:09

10:49

Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)

7:55

8:25

8:40

8:55

9:55

10:10

10:50

ECOPARK - HOÀN KIẾM - ECOPARK
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DA NH BẠ

TUYẾN 4B

CHUYẾN
8

CHUYẾN
9

CHUYẾN
10

CHUYẾN
11

CHUYẾN
13

CHUYẾN
14

CHUYẾN
15

Khu vực Park River

14:00

15:20

16:05

16:30

17:00

17:30

19:30

20:30

Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)

14:02

15:22

16:07

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

14:03

15:23

16:08

16:32

17:02

17:32

-

-

16:33

17:03

17:33

-

Công viên Hồ Thiên Nga

14:05

15:25

-

16:10

16:35

17:05

17:35

19:35

20:35

Khu vực West Bay

14:08

Khu vực Thủy Nguyên

14:09

15:28

16:13

16:38

17:08

17:38

19:38

20:38

15:29

16:14

16:39

17:09

17:39

19:39

Tòa Sky 2

20:39

14:10

15:30

16:15

16:40

17:10

17:40

19:40

20:40

Tòa Sky 1

14:11

15:31

16:16

16:41

17:11

17:41

19:41

20:41

Khu vực Thảo Nguyên

14:12

15:32

16:17

16:42

17:12

17:42

19:42

20:42

Siêu thị Aeon Mall Long Biên (Trước biển Fivimart)

14:30

15:50

16:35

17:00

17:30

18:00

20:00

21:00

ĐIỂ M ĐÓ N ĐI TỪ ECOPARK

CHUYẾN
12

G IỜ ĐÓ N

ĐIỂ M TR Ả ĐI TỪ E COPARK

G IỜ T RẢ

Siêu thị Aeon Mall Long Biên (Trước biển Fivimart)

14:30

15:50

16:35

17:00

17:30

18:00

20:00

21:00

Đối diện 256 Nguyễn Khoái

14:40

16:00

16:45

17:10

17:40

18:10

20:10

21:10

Số 63A Nguyễn Khoái

14:43

16:03

16:48

17:13

17:43

18:13

20:13

21:13

Số 63 Lý Thái Tổ

14:45

16:05

16:50

17:15

17:45

18:15

20:15

21:15

Số 8 Lê Thái Tổ

14:50

16:10

16:55

17:20

17:50

18:20

20:20

21:20

ĐIỂ M ĐÓ N VỀ E COPARK

G IỜ ĐÓ N

Số 8 Lê Thái Tổ

14:50

16:10

16:55

17:20

17:50

18:20

20:20

21:20

Trước Highland Coffee – Số 1A Tràng Tiền

14:55

16:15

17:00

17:25

17:55

18:25

20:25

21:25

Đối diện số 63A Nguyễn Khoái

14:58

16:18

17:03

17:28

17:58

18:28

20:28

21:28

Số 256 Nguyễn Khoái

15:00

16:20

17:05

17:30

18:00

18:30

20:30

21:30

Siêu thị Aeon Mall Long Biên - Cửa sau D5

15:10

16:30

17:15

17:40

18:10

18:40

20:40

21:40

ĐIỂ M TR Ả E CO PARK

G IỜ T RẢ

Siêu thị Aeon Mall Long Biên – Cửa sau D5

15:10

16:30

17:15

17:40

18:10

18:40

20:40

21:40

Tòa Sky1

15:30

16:50

17:35

18:00

18:30

19:00

21:00

22:00

Khu vực Thảo Nguyên

15:31

16:51

17:36

18:01

18:31

19:01

21:01

22:01

Khu vực Thủy Nguyên

15:32

16:52

17:37

18:02

18:32

19:02

21:02

22:02

Khu vực West Bay

15:33

16:53

17:38

18:03

18:33

19:03

21:03

22:03

Tòa Sky 2

15:34

16:54

17:39

18:04

18:34

19:04

21:04

22:04

Công viên Hồ Thiên Nga

15:36

16:56

17:41

18:06

18:36

19:06

21:06

22:06

Khu vực Park River

15:38

16:58

17:43

18:08

18:38

19:08

21:08

22:08

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

15:39

16:59

17:44

-

-

-

-

-

Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)

15:40

17:00

17:45

-

-

-

-

-

ECOPARK - HOÀN KIẾM - ECOPARK
E CO L IFE
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TUYẾN 5B
ĐIỂ M ĐÓ N ĐI T Ừ ECOPARK

CHUYẾN 1

CHUYẾN 2

6:35

7:15

Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)

-

-

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

-

Công viên Hồ Thiên Nga

CHUYẾN 3

CHUYẾN 4

CHUYẾN 5

13:30

15:15

16:45

13:32

15:17

16:47

-

13:33

15:18

16:48

-

-

13:35

15:20

16:50

Khu vực West Bay

6:43

6:53

13:38

15:23

16:53

Khu vực Thủy Nguyên

6:44

6:54

13:39

15:24

16:54

Tòa Sky 2

6:45

6:55

13:40

15:25

16:55

Tòa Sky 1

6:46

6:56

13:41

15:26

16:56

Khu vực Thảo Nguyên

6:47

6:57

13:42

15:27

16:57

-

-

14:05

15:50

17:20

G IỜ Đ Ó N

Khu vực Park River

Siêu thị Aeon Mall Long Biên (Trước biển Fivimart)
ĐIỂ M TR Ả ĐI T Ừ ECOPARK

G IỜ T RẢ

Siêu thị Aeon Mall Long Biên (Trước biển Fivimart)

7:10

7:15

14:05

15:50

17:20

Số 423 Minh Khai

7:20

7:25

14:15

16:00

17:30

Bệnh viện Thanh Nhàn

7:25

7:28

14:20

16:05

17:35

Công viên Thống Nhất - Cổng Đại Cồ Việt

7:30

7:33

14:25

16:10

17:40

Số 474 Xã Đàn

7:35

7:35

14:30

16:15

17:45

Số 188 Tây Sơn

7:40

7:35

14:35

16:20

17:50

Số 87 Láng Hạ

7:45

7:40

14:40

16:25

17:55

Số 133 Giảng Võ

7:50

7:43

14:45

16:30

18:00

Số 1 Kim Mã

7:55

7:45

14:50

16:35

18:05

ĐIỂ M ĐÓ N VỀ ECOPARK

G IỜ Đ Ó N

Số 87 Láng Hạ (Rạp Chiếu phim Quốc Gia)

7:45

7:55

14:40

16:25

17:55

Số 133 Giảng Võ

7:50

7:55

14:45

16:30

18:00

Số 1 Kim Mã

7:55

7:55

14:50

16:35

18:05

Số 259 Xã Đàn

8:05

8:15

15:00

16:45

18:15

Số 81 Đại Cồ Việt

8:10

8:16

15:05

16:50

18:20

Số 31 Thanh Nhàn

8:15

8:17

15:10

16:55

18:25

Cầu vượt Times City (Đối diện Phòng khám Vinmec)

8:20

8:18

15:15

17:00

18:30

Siêu thị Aeon Mall Long Biên – Cửa sau D5

8:30

8:19

15:25

17:10

18:40

ĐIỂ M TR Ả ECOPARK

G IỜ T RẢ

Siêu thị Aeon Mall Long Biên – Cửa sau D5

8:30

8:23

15:25

17:10

18:40

Tòa Sky1

8:50

8:24

15:45

17:30

19:00

Khu vực Thảo Nguyên

8:51

8:25

15:46

17:31

19:01

Khu vực Thủy Nguyên

8:52

8:21

15:47

17:32

19:02

Khu vực West Bay

8:53

8:21

15:48

17:33

19:03

Tòa Sky 2

8:54

8:21

15:49

17:34

19:04

Công viên Hồ Thiên Nga

8:56

8:21

15:51

17:36

19:06

Khu vực Park River

8:58

8:21

15:53

17:38

19:08

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

8:59

8:21

15:54

17:39

-

Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)

9:00

8:21

15:55

17:40

-

ECOPARK - KIM MÃ - ECOPARK
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TUYẾN 7B

CHUYẾN
1

CHUYẾN
2

CHUYẾN
3

CHUYẾN
5

CHUYẾN
6

CHUYẾN
7

6:30

7:00

7:30

Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)

-

-

-

9:00

16:00

16:30

17:00

9:02

16:02

16:32

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

-

-

17:02

-

9:03

16:03

16:33

Công viên Hồ Thiên Nga

-

17:03

-

-

9:05

16:05

16:35

Khu vực West Bay

17:05

6:38

7:08

7:38

9:08

16:08

16:38

17:08

Khu vực Thủy Nguyên

6:39

7:09

7:39

9:09

16:09

16:39

17:09

Tòa Sky 2

6:40

7:10

7:40

9:10

16:10

16:40

17:10

Tòa Sky 1

6:41

7:11

7:41

9:11

16:11

16:41

17:11

6:42

7:12

7:42

9:12

16:12

16:42

17:12

ĐIỂ M ĐÓ N ĐI T Ừ ECOPARK

CHUYẾN
4
G IỜ Đ Ó N

Khu vực Park River

Khu vực Thảo Nguyên
ĐIỂ M TR Ả ĐI T Ừ ECOPARK

G IỜ T RẢ

Đối diện Thôn 2 - Đường 39 Đông Dư

6:55

7:25

7:55

9:25

16:25

16:55

17:25

Hầm đi bộ H7 - Phạm Hùng (Gần Siêu thị Big C)

7:20

7:50

8:20

9:50

16:50

17:20

17:50

Hầm đi bộ H5 - Phạm Hùng

7:25

7:55

8:25

9:55

16:55

17:25

17:55

Hầm đi bộ H2 - Phạm Hùng (Cạnh ngõ Trần Quốc Vượng)

7:30

8:00

8:30

10:00

17:00

17:30

18:00

-

-

-

-

17:05

-

-

10:10

17:00

17:30

18:00

Số 8 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình
ĐIỂ M ĐÓ N VỀ ECOPARK

Hầm đi bộ H2 - Phạm Hùng (Cạnh ngõ Trần Quốc Vượng)

G IỜ Đ Ó N

7:30

8:00

8:30

-

-

-

-

17:05

-

-

Hầm đi bộ H5 - Phạm Hùng (Hướng lên cầu Thanh Trì)

7:40

8:10

8:40

10:10

17:10

17:40

18:10

Hầm đi bộ H7 - Phạm Hùng (Hướng lên Cầu Thanh Trì)

7:45

8:15

8:45

10:15

17:15

17:45

18:15

Thôn 2 - Đường 39 Đông Dư (Cửa hàng Nga Hưng)

8:10

8:40

9:10

10:40

17:45

18:10

18:40

Số 8 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình

ĐIỂ M TR Ả ECOPARK

G IỜ T RẢ

Siêu thị Aeon Mall Long Biên – Cửa sau D5

8:22

8:52

9:22

10:52

17:52

18:22

18:52

Tòa Sky1

8:23

8:53

9:23

10:53

17:53

18:23

18:53

Khu vực Thảo Nguyên

8:24

8:54

9:24

10:54

17:54

18:24

18:54

Khu vực Thủy Nguyên

8:25

8:55

9:25

10:55

17:55

18:25

18:55

Khu vực West Bay

8:26

8:56

9:26

10:56

17:56

18:26

18:56

Tòa Sky 2

8:28

8:58

9:28

10:58

17:58

18:28

18:58

Công viên Hồ Thiên Nga

8:30

9:00

9:30

11:00

18:00

18:30

19:00

Khu vực Park River

8:31

9:01

9:31

11:01

-

-

-

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

8:32

9:02

9:32

11:02

-

-

-

ECOPARK - PHẠM HÙNG - ECOPARK
E CO L IFE
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TUYẾN 8B

ĐIỂ M ĐÓ N ĐI T Ừ ECOPARK

CHUYẾN
1

CHUYẾN
2

CHUYẾN
3

CHUYẾN
4

CHUYẾN
5

CHUYẾN
6

G IỜ Đ Ó N

6:30

6:45

7:00

10:00

15:45

16:15

Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)

-

-

-

10:02

15:47

16:17

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

-

-

-

10:03

15:48

16:18

Công viên Hồ Thiên Nga

-

-

-

10:05

15:50

16:20

Khu vực West Bay

6:38

6:53

7:08

10:08

15:53

16:23

Khu vực Thủy Nguyên

6:39

6:54

7:09

10:09

15:54

16:24

Tòa Sky 2

6:40

6:55

7:10

10:10

15:55

16:25

Tòa Sky 1

6:41

6:56

7:11

10:11

15:56

16:26

Khu vực Thảo Nguyên

6:42

6:57

7:12

10:12

15:57

16:27

Số 117 Trần Duy Hưng (Tòa nhà Grand Plaza)

7:20

7:35

7:50

10:50

16:35

17:05

Số 45 Trần Duy Hưng

7:23

7:38

7:53

10:53

16:38

17:08

Số 91 Nguyễn Chí Thanh

7:25

7:40

7:55

10:55

16:40

17:10

Đối diện Tòa nhà Lotte - Đào Tấn

7:30

7:45

8:00

11:00

16:45

17:15

Số 70 Nguyễn Khánh Toàn

7:35

7:50

8:05

11:05

16:50

17:20

Số 66 Nguyễn Văn Huyên

7:38

7:53

8:08

11:08

16:53

17:23

Khu vực Park River

G IỜ T RẢ

ĐIỂ M TR Ả ĐI T Ừ ECOPARK

G IỜ Đ Ó N

ĐIỂ M ĐÓ N VỀ ECOPARK

Số 64 Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

7:40

7:55

8:10

11:10

16:55

17:25

Đối diện số 78 Nguyễn Khánh Toàn

7:48

8:03

8:18

11:18

17:03

17:33

Đối diện Lotte Tower - Đào Tấn

7:55

8:10

8:25

11:25

17:10

17:40

Số 62 Nguyễn Chí Thanh

8:00

8:15

8:30

11:30

17:15

17:45

Số 40 Trần Duy Hưng

8:05

8:20

8:35

11:35

17:20

17:50

Số 198 Trần Duy Hưng

8:07

8:22

8:37

11:37

17:22

17:52

G IỜ T RẢ

ĐIỂ M TR Ả ECOPARK

Tòa Sky1

8:47

9:02

9:17

12:17

18:02

18:32

Khu vực Thảo Nguyên

8:48

9:03

9:18

12:18

18:03

18:33

Khu vực Thủy Nguyên

8:49

9:04

9:19

12:19

18:04

18:34

Khu vực West Bay

8:50

9:05

9:20

12:20

18:05

18:35

Tòa Sky 2

8:51

9:06

9:21

12:21

18:06

18:36

Công viên Hồ Thiên Nga

8:53

9:08

9:23

12:23

18:08

18:38

Khu vực Park River

8:55

9:10

9:25

12:25

18:10

18:40

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

8:56

9:11

9:26

12:26

-

-

Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)

8:57

9:12

9:27

12:27

-

-

ECOPARK - HOÀNG QUỐC VIỆT - ECOPARK
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Tiệm Hoa Omely

GIẢM 25%
TỔNG HOÁ ĐƠN
Áp dụng Đến hết ngày 31/12/2020
Địa chỉ C96 Phố Trúc, Rừng Cọ
Hotline 0889 782 468

EPGA là học viện Golf tốt nhất Việt Nam

Love
Love
&
& Play
Play
Kindergarten
Kindergarten
Hotline 0983 555 928
Facebook KidzHomeecopark
Email Kidzhomeecopark@gmail.com

mamnonkidzhome.com

TO N B O G A R DE N

Lan Toả Tình
Yêu Thương,
Học Tập &
Trải Nghiệm
Giáo dục theo phương pháp Nhật Bản
234

QUẢNG CÁO

Khu đô thị Ecopark là một
thành phố xanh thu nhỏ,
không khí trong lành , con
người vô cùng thân thiện.
Người ta thường nói câu “ đất
lành thì chim đậu “ , và đúng
như vậy mảnh đất yêu thương
này đã chào đón rất nhiều cư
dân về sinh sống và làm việc
. Cũng tại mảnh đất này có
một ngôi trường mang tên “
Tonbo Garden “ xây dựng và
an lạc tại 165 Mimosa .Thật
hạnh phúc và đầy ý nghĩa khi
chúng tôi những người làm
giáo dục đã và đang xây dựng
một ngôi trường mầm non để
các bạn nhỏ khu dân cư của
mình được học tập,vui chơi

và thỏa sức trải nghiệm khám
phá thế giới bên ngoài.
Ý nghĩa của cái tên “ Tonbo
Garden” và phương pháp
giáo dục trọng tâm của nhà
trường. Cái tên TONBO
GARDEN lấy cảm hứng từ
cụm từ “Tonbo no Megane”
là tên một bài hát thiếu nhi
yêu thích của Nhật Bản diễn
tả đôi mắt của chuồn chuồn.
Xuất phát từ ý nghĩa giáo dục
của bài hát, Tonbo Garden
mong muốn xây dựng ngôi
trường của mình trở thành
nơi trẻ được thỏa thích trải
nghiệm và khám phá như
hình ảnh vui đùa của đàn

chuồn chuồn. Những hoạt
động thỏa sức cùng bạn bè
của các bé sẽ là tín hiệu tiếp
nhận cho phương pháp giáo
dục mà ngôi trường xinh đẹp
này mang tới.
Đến với Tonbo Garden ,
con sẽ nhận được những điều
tốt đẹp mà thiên nhiên ban
tặng cùng với sự ân cần yêu
thương của các cô . Mỗi ngày
đến trường , là một ngày
hanh phúc của bé, cứ mỗi
bước chân ,mỗi nụ cười là
bao niềm háo hức, mong chờ
một ngày vui vẻ với nhiều
trải nghiệm hoạt động hấp
dẫn và thú vị!
Không gian xanh cùng hệ
thống cơ sở vật chất hiện
đại bậc nhất Ecopark.
Tonbo Garden có khuôn viên
rộng rãi, tràn ngập ánh sáng,
ngôi trường “xanh” lên đến
1000m2 với vô vàn các loại
cây xung quanh. Nơi mà các
em bé có thể cùng nhau thu
hoạch quả chín, hái rau ngoài
vườn, ngắm những bông hoa
nở trở thành những “em bé
thiên nhiên” thực sự. Tonbo
Garden còn sở hữu vườn cỏ

ngoài trời với các thiết bị
đồ chơi gỗ mộc, sân chơi
cát, đồi cỏ và còn tuyệt vời
hơn cho các em bé khi trải
nghiệm con đường thiền,
cùng với bể vầy nước trong
xanh, thoả sức tắm nắng và
hoà mình vào thiên nhiên.
Ở Tonbo Garden, các
em bé sẽ được thưởng thức
những bữa ăn tươi ngon, đẹp
mắt với nguyên liệu sạch từ
nông trại cùng nguồn nước
tinh khiết, đảm bảo qua hệ
thống máy lọc. Giáo viên của
Tonbo Garden đều là những
người trẻ yêu nghề, yêu trẻ,
đầy nhiệt huyết và luôn trau
dồi tiếp thu kiến thức mới để
áp dụng trong quá trình nuôi
dạy các em bé hạnh phúc.
Chương trình học tiêu
chuẩn tại Tonbo Garden.
Với chương trình giáo
dục Montessori chuẩn ,
Stem,Shichida,giáo dục sớm
Đa trí tuệ….trẻ sẽ được học
tập trong môi trường giáo
dục tiên tiến lành mạnh và
là nơi giúp các con phát triển
toàn diện : Phát triển các
giác quan của bé , toán học

, ngôn ngữ : nói – đọc -viết
, vận động, khám phá khoa
học,các năng khiếu nghệ
thuật, các kỹ năng hoạt động
nhóm và tương tác xã hội.
Cùng với Montessori ,
trường áp dụng them một
số phương pháp mới để các
con có thêm nhiều kiến thức
và trải nghiệm. Trong đó có
phương pháp STEM,phương
pháp giáo dục tích hợp các
yếu tố về Science (Khoa
học), Technology (Công
nghệ), Engineering (Kỹ
thuật) và Math (Toán học)
để đem đến cho các bé học
những kiến thức về khoa học,
tiếp cận kỹ năng toán học để
phát triển khả năng thể hiện
các ý tưởng phong phú .
Tại trường Tonbo Garden
sẽ hình thành một môi trường
Tiếng Anh để bé có thể giao
tiếp và phản xạ tự nhiên với
trình tự : Nghe – Nói – Đọc –
Viết.Chương trình tiếng anh
theo giáo trình Grapessed
kết hợp với giáo trình tiếng
anh khác. Giáo viên bản địa
sẽ cùng các bé khám phá thế
giới ngôn ngữ đầy màu sắc
cùng con cả ngày ở trường.

Cái tên TONBO GARDEN lấy cảm hứng từ cụm từ “Tonbo no
Megane” là tên một bài hát thiếu nhi yêu thích của Nhật Bản
diễn tả đôi mắt của chuồn chuồn
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Tưng Bừng
Mùa Tựu Trường
Học bổng lên tới 5.440.000 VNĐ
Cho 20 suất đăng ký đầu tiên.
Hotline 0983 555 928
Facebook KidzHomeecopark
Email Kidzhomeecopark@gmail.com
mamnonkidzhome.com
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• Tặng 20% học phí 8 tháng cho Nhóm 5 trẻ đăng ký học cùng lúc
• Tặng 20% học phí 5 tháng cho Nhóm 3 trẻ đăng ký học cùng lúc
• Tặng 20% học phí 3 tháng cho trẻ nhập học trong tháng 9
Tặng thêm
• Tặng 100% phí ghi danh
• Tặng 100% Phí đồng phục năm
Điều kiện áp dụng
• Học sinh đăng ký nhập học trong tháng 9 năm 2020
• Ưu đãi tặng tặng 20% học phí chỉ được áp dụng khi đóng
học phí 6 tháng
• Không áp dụng đồng thời ưu đãi cá nhân và ưu đãi Nhóm
nhập học
E CO L IFE
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Mang một cái tên gần gũi, thân thuộc của người
Việt, Bếp Ngon Eco sở hữu cho mình đa dạng
văn hoá ẩm thực vùng miền với một chút dịu
dàng của xứ Huế, một chút ấm áp của xứ Quảng,
một chút nắng nóng của Miền Tây.

Địa chỉ GMA - 035
Hotline 0946669826

OSAKA - LẨU NẤM THIÊN NHIÊN
Lần đầu tiên ra mắt thương hiệu lẩu nấm thiên nhiên khu vực thành phố
xanh Ecopark.
Lấy sức khỏe con người làm trọng tâm để xây dựng Concept. Nhà hàng lẩu
nấm thiên nhiên Osaka mong muốn mang đến cho thực khách một bữa ăn
không chỉ ngon miệng mà còn bồi bổ sức khỏe (Ẩm thực bổ dưỡng) ngăn
ngừa bệnh tật và tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc vất vả.
Các món ăn tại nhà hàng được chế biến từ các loại nấm tự nhiên có hương
thơm mát dịu, bổ dưỡng và đặc biệt rất tốt cho sức khỏe như: Nấm Đông
Trùng Hạ Thảo, Nấm Tùng Nhung, nấm Vuốt Hổ Đen, nấm Gan Bò Vàng,
nấm Bụng Dê, nấm Kê Tùng…
Các loại nấm tự nhiên, nấm quý được nhập khẩu và tuyển lựa kỹ lưỡng từ
các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.
Không gian nội thất nhà hàng được thiết kế tinh tế, sang trọng và hiện đại
theo phong cách của người Nhật, chắc hẳn quý vị không khỏi ngỡ ngàng
khi đến thưởng thức các bữa ăn tại lẩu nấm thiên nhiên Osaka.
Những món ăn ngon miệng và bổ dưỡng cùng đội ngũ nhân viên phục vụ
chuyên nghiệp, lẩu nấm thiên nhiên Osaka mong muốn mang lại cho quý
vị những trải nghiệm nghệ thuật ẩm thực
chuẩn phong cách đặc trưng của xứ
sở Mặt trời mọc tại khu vực thành
phố xanh Ecopark.
Lẩu Nấm thiên nhiên Osaka
“Nâng tầm ẩm thực"

Starbucks Ecopark

Cửa hàng cafe kiến trúc độc đáo, đẹp nhất
của Starbucks tại Việt Nam
Địa chỉ Công viên mùa Hạ - Ecopark | Hotline 0908 177 474

