Ốc đảo xanh yên
bình giữa lòng thành
phố sôi động.
Kiêu hãnh và tinh tế, những căn
hộ mới nhất của Empire City –
Tilia Residences với tên gọi lấy cảm
hứng từ những cây Tilia (cây đoạn) đã
từng làm nên vẻ đẹp biểu tượng cho
các đại lộ danh tiếng của nhiều thành
phố trứ danh trên thế giới. Cảnh
quan xanh mát tại Tilia Residences sẽ
mang đến cho bạn cảm giác thư thái
như đang bước chân trong một khu
nghỉ dưỡng thơ mộng giữa lòng
thành phố nhộn nhịp.

Cherish

Cuộc sống viên mãn
Cuộc sống trong lòng một đô thị mới hiện đại mang
đến những khoảnh khắc thú vị cùng niềm đam mê
khám phá bất tận. Thật dễ cảm nhận và hoà chung
nhịp đập sôi động của thành phố và khu trung tâm
hiện hữu tại Quận 1, vốn chỉ cách 5 phút lái xe!

Savour

Ốc đảo giữa lòng thành phố
Với vô số tiện ích ngay trong tầm tay,
Tilia Residences mang đến cho bạn một mái
ấm theo phong cách sống đô thị hiện đại.
Thả mình “lạc lối” trong những khu vườn trung
tâm, nơi ốc đảo xanh mướt đang chờ đợi bạn,
hay đắm mình thư giãn trong làn nước mát
lạnh của hồ bơi. Thư thái ngồi đọc sách trong
thư viện, hay tập luyện hăng say tại phòng thể
dục được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại.

Delight

Quận Nhất chưa
bao giờ tuyệt vời
đến thế!
Trải nghiệm quan cảnh tuyệt
đẹp của Sông Sài Gòn và
trung tâm thành phố. Khu
trung tâm Quận Nhất của
Thành phố Hồ Chí Minh với
các tòa nhà điểm nhấn dọc
theo bờ sông tạo nên đường
chân trời lung linh, rực rỡ.

Explore

Live
Work
Play
Dream

Vị thế vàng
Một “ Tân Quận Nhất” của Sài Gòn.
Empire City - phiên bản tương lai của
Quận 1.2 - là một khu phức hợp năng động
đại diện cho một không gian sống – làm
việc – giải trí toàn diện. Tọa lạc tại một trong
những địa điểm đáng khát khao nhất của
Việt Nam, những chủ nhân tương lai của
Tilia Residences hoàn toàn có thể tự hào về
một phong cách sống ven sông sang trọng
và đẳng cấp, liền kề khu trung tâm hiện hữu
của thành phố.

Một kiệt tác thiết kế
Nép mình trong cảnh quan tươi đẹp,
Tilia Residences còn mang đến cho bạn
những góc nhìn tuyệt mỹ về đường chân trời
thành phố. Sắp đặt các căn hộ ở mỗi tòa tháp
theo hình chong chóng so le giúp tối ưu hóa
việc thông gió tự nhiên và tạo ra tầm nhìn bao
quá, kết hợp cùng sân vườn ở khu trung tâm
và các tiện ích bao quanh, tạo nên điểm nhấn
độc đáo cho dự án. Mặt tiền của công trình
được lấy cảm hứng từ thiết kế của mành trúc,
vừa bảo vệ cho phần nội thất trước ánh sáng
mặt trời, vừa mang đến tầm nhìn thông suốt
cho căn hộ.

1
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Bước chân đầu tiên
đến với Tilia Residences
sẽ được chào đón bởi
những mảng xanh tràn
đầy nhựa sống.

Embrace

Sảnh đợi ngoài trời với dãy sofa và
góc nhìn tươi mát ra khu vực hồ
cảnh quan
Khu sân vườn: sân chơi và thư giãn
với thiết kế ngập tràn mảng xanh
Khu vui chơi trẻ em
Khu vực mở dành cho các hoạt động
ngoài trời/ Sân tiệc ngoài trời
Khu vực tổ chức tiệc ngoài trời với
dãy ghế thư giãn có mái che
Khu vực ngồi riêng tư với sofa
ngoài trời
Hồ cá Koi với thác nước và mảng xanh
Con đường thư giãn
Khu vui chơi dành cho trẻ và
phụ huynh
Cửa hàng tiện lợi
Khu vực máy tập thể dục ngoài trời
Cầu thang dẫn lên Tầng 2
Đài phun nước
Khu vực đón/ trả khách có hồ
cảnh quan

Refresh

Admire

Lấy cảm hứng từ vẻ trù phú và cây xanh
giàu sức sống của vùng đồng bằng sông
Cửu Long, khu vực tầng trệt sở hữu thiết
kế đặc biệt với diện tích thảm xanh được
tối đa hoá theo cả chiều ngang và mặt
đứng. Trong đó, những khóm cây được
kết hợp hài hoà cùng các tiểu cảnh nước
đa dạng, vừa tạo nên vẻ giao thoa tươi
mới của thiên nhiên vừa đáp ứng hoàn
hảo nhu cầu duy mỹ.

Bask

Trải nghiệm sự phối
trộn và kết hợp đa
dạng giữa các tiện ích
và mảng xanh mang
phong cách nhiệt đới
cùng những hồ nước
cảnh quan tươi mát.
Nạp thêm năng lượng
hứng khởi sau mỗi
chuyến chạy bộ
dọc theo các khu
vườn trung tâm tại
Tilia Residences.
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Renew
Kết thúc một làm việc với những sải
tay nhẹ nhàng lao về phía trước trong
hồ bơi ấm nước mặn dài 50 mét, hay
đơn giản đắm mình thư thái trong hồ
Jacuzzi, và khi dừng lại bên thành hồ
là lúc bạn tận hưởng đường chân trời
tuyệt đẹp của trung tâm thành phố.

3

Tầng Hai
1

Hồ bơi ấm nước mặn dài 50m

2

Hồ bơi trẻ em với vòi phun mưa

3

Ghế Massage thành hồ bơi

4

10

Vòi tắm ngoài trời khu vực
hồ bơi

11

Sàn hồ bơi với ghế nằm
sưởi nắng

Cầu thang dẫn lên khu vực
tầng mái

12

5

Khu vực thư giãn thành hồ
bơi chìm

Khu vực ngồi thư giãn với
tầm nhìn ra sông Sài Gòn

13

Sân tennis/Sân bóng rổ

6

Khu vực nghỉ chân với sofa
Barcelona

14

Khu vực ngồi xem tennis/
chỗ ngồi thư giãn

7

Khu vực tiệc ngoài trời với sofa
bán ngập nước

15

Khu vực thể dục ngoài trời

8

Jacuzzi với tầm nhìn ra sông
Sài Gòn

9

Khu vực ngồi thư giãn và tiệc
tùng ngoài trời

Recharge

13

13

12
11
10

Không chỉ phục vụ cho
nhu cầu giải trí, tầng ba
với những không gian
luyện tập đa dạng luôn sẵn
sàng đáp ứng nhu cầu rèn
luyện thể chất của bạn.
Giải phóng năng lượng
trong bầu khí trong lành
với những trận banh trên
sân tennis, khu tập thể dục
ngoài trời và đường chạy bộ
trên không dài 150m.
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Tầng Ba
1

1

1

Đường chạy bộ
trên không

2

Khu vực BBQ

3

Tường leo núi
nhân tạo

4

Sân cỏ cho trẻ em
hoặc tổ chức một
số hoạt động tự
chọn

5

Cầu thang kết nối
Tầng 2 và Tầng 3

10

Hồ bơi trẻ em

11

Jacuzzi

Khu vườn bậc
thang với sàn ngồi
thư giãn

12

Thác nước

2

6

2
1

Rejuvenate

7

Sân chơi trẻ em với
nhà trên cây độc
đáo

8

Thành hồ bơi với
ghế nằm và sofa
thư giãn

9

Hồ bơi tạo sóng với
thiết bị giải trí dưới
nước

Entertain

Thư giãn tại những khu
vực nghỉ chân ngoài
trời, hồ bơi hay khu
tiệc nướng BBQ. Cùng
gia đình và bạn bè trải
nghiệm những giây phút
thật ý nghĩa tại không
gian sống tiện nghi giữa
lòng thành phố.

Chic

Tận hưởng cuộc sống
ở tầm cao tinh tế với
không gian sống đẳng
cấp mang chất lượng
hoàn hảo, tiện nghi
nội thất hiện đại cùng
những điểm nhấn
mang phong cách đá
hoa cương nghệ thuật.

Sophisticated

Luxuriate

Luxurious

Thức dậy cùng cảnh
quan thành phố sớm
mai để cảm nhận sự
thư thái và hài lòng
từ chính phòng ngủ
của bạn.

Relax

Unwind

Delectable

Tổ chức tiệc tối để
chào đón bạn bè và
khách quý, hay sum
họp và giải trí cùng
gia đình xoay quanh
bàn ăn và gian bếp mở
được trang bị các tiện
nghi bếp sang trọng và
hiện đại.

Exquisite

Indulge

Chúng tôi xem việc
phát triển bất động
sản như một công việc
kinh doanh mang sứ
mệnh tác động và thay
đổi cuộc sống.
Chúng tôi muốn chung tay xây dựng cuộc
sống, hiện thực hoá những ước mơ và
định hình mọi cảnh quan; qua đó thiết lập
nên một tiêu chuẩn sống mới thật chất
lượng tại châu Á - bền vững và đáp ứng
những nhu cầu thiết thực nhất của đô thị.
Le Meridien, Ho Chi Minh City

Công ty CP Bất động sản
Tiến Phước là một trong
những doanh nghiệp
đầu tư và phát triển bất
động sản có uy tín hàng
đầu Việt Nam.

Senturia Vuon Lai, Ho Chi Minh City

Được thành lập vào đầu những năm
90, Tiến Phước đã khẳng định được
uy tín qua việc triển khai thành công
hàng loạt các dự án lớn ở Quận 1, Quận
2, Quận 5, Quận 9, Quận 12 và Huyện
Bình Chánh tại Thành phố Hồ Chí Minh,
và nhiều tỉnh thành khác trên khắp
Việt Nam.

Với nguồn động lực là cam kết kiến tạo
nên một tương lai tốt đẹp hơn, chúng tôi
luôn tự đặt ra cho mình các thách thức để
không ngừng tư duy và quan sát mọi thứ
từ một góc độ khác. Chính cách tiếp cận
bền vững này đã giúp chúng tôi sở hữu
một danh mục bất động sản uy tín với
nhiều giải thưởng trên khắp Châu Á.

Lịch sử kinh doanh và các thành tựu chính
đã làm nên danh tiếng của chúng tôi. Tại
Singapore, chúng tôi đã nâng tầm cuộc
sống tại bến cảng lên một tầm cao mới với
các khu dân cư cao cấp và mang tính biểu
tượng tại Keppel Bay và Marina Bay. Chúng
tôi đã xác định lại đường chân trời của cả
thành phố và thay đổi bộ mặt kinh doanh
với những phát triển mang tính bước ngoặt
như Trung tâm Tài chính Marina Bay và
Trung tâm Tài chính Ocean.
Là một trong những nhà đầu tư bất động
sản nước ngoài tiên phong và lớn nhất tại
Việt Nam, chúng tôi không ngừng thiết lập
nên những cột mốc chất lượng và cải tiến
với các dự án nổi tiếng như Villa Riviera,
The Estella và Saigon Centre. Bằng việc
định hình tương lai, chúng tôi tập trung vào
việc đưa ra các giải pháp cho cuộc sống đô
thị, đồng thời tiếp tục tạo nên những không
gian sống-làm việc-giải trí lý tưởng với các
giá trị vững bền cho cộng đồng.
Tại Keppel Land, chúng tôi gọi đây là
‘Tư duy không giới hạn’.

Danh mục đầu tư của Tiến Phước
rất đa dạng với các dự án khu đô
thị, khu phức hợp, thương mại, văn
phòng, khách sạn 5 sao và y tế. Với
hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực bất động sản, Tiến Phước cam kết
mang đến những giá trị tốt nhất cho
khách hàng.

Ocean Financial Centre, Singapore

Saigon Centre, Ho Chi Minh City

Được thành lập ngày
10/09/2001 trong giai
đoạn sơ khai của thị
trường bất động sản Việt
Nam. Công ty Trần Thái đã
tận dụng tốt thời cơ, phát
huy tiềm lực tài chính và
nội lực để đạt những đã
đạt được những kết quả
vượt mong đợi.
Ciro’s Plaza, Shanghai

Columbia Center, Seattle

Gaw Capital Partners là
công ty quản lý quỹ đầu tư
tư nhân chuyên tập trung
vào thị trường bất động
sản toàn cầu.

Sau hơn 15 năm xây dựng và phát
triển, công ty đã vươn lên trở thành
một trong những công ty hoạt động
có hiệu quả trong lĩnh vực đầu tư
- kinh doanh bất động sản tại Việt
Nam. Trần Thái kinh doanh chủ
yếu trong các lĩnh vực đầu tư kinh
doanh bất động sản, bất động sản
du lịch, trồng cây cao su và chế biến
gỗ, đồ nội thất và sản xuất vật liệu
xây dựng thân thiện môi trường.
Ngoài những dự án đã và đang
triển khai, Trần Thái không ngừng
tìm kiếm, nghiên cứu và đầu tư cho
nhiều dự án khác nhau tại một số
địa điểm xuyên suốt chiều dài lãnh
thổ Việt Nam và các nước lân cận.

Twincity Namsam, Seoul

Với khả năng gia tăng những giá trị chiến
lược cho các bất động sản chưa được
khai thác đúng mức thông qua việc tái
thiết kế và định vị, công ty đã và đang
giành được những cơ hội mới ở các thị
trường địa ốc hiện tại nhằm đạt được
những kết quả đáng kể trong đầu tư, bao
gồm phát triển nhà ở, văn phòng thương
mại, trung tâm bán lẻ, căn hộ dịch vụ,
khách sạn, và logistics.

Kể từ khi thành lập vào năm 2005, Gaw
Capital Partners đã gây quỹ được 6,3 tỷ
đô la Mĩ với tổng tài sản quản lý lên tới
12,7 tỷ đô tính tới quý hai năm 2016. Gaw
Capital Partners hiện đang quản lý bốn
quỹ đầu tư bất động sản nhắm vào thị
trường Đại Lục và khu vực Châu Á Thái
Bình Dương. Ngoài ra, công ty cũng đang

quản lý những quỹ đầu tư
đầy triển vọng tại Việt Nam
và Mĩ cùng với mảng quản
lý khách sạn tập trung tại
khu vực Châu Á Thái Bình
Dương. Quỹ tại Việt Nam đã
mua lại bốn bất động sản
trải dài khắp đất nước vào
tháng Năm năm 2015 bao
gồm khu nghỉ dưỡng 5 sao
mang tên Hyatt Regency Da
Nang Resort and Spa, khu
phức hợp Indochina Plaza
Hanoi, và hai dự án đang
trong giai đoạn phát triển.

Tran Thai Villages, Ho Chi Minh City

The Shells Resorts & Spa, Phu Quoc
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Để biết thêm chi tiết, vui lòng gọi +84 902 833 388
hoặc truy cập website: www.empirecity.vn

Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu trách nhiệm pháp lý cho bản
thông tin và các đặc điểm kỹ thuật này. Các bên có liên quan phải căn cứ vào hợp đồng mua bán chính thức. Tất cả những thông tin, bản vẽ, hình
ảnh minh họa chỉ nhằm tạo ấn tượng nghệ thuật, không nhất thiết phải cam kết trước pháp luật hoặc đại diện thực tế. Chủ đầu tư có quyền thay
đổi đặc điểm, căn nhà, bản vẽ hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cuộc sống giữa lòng:

Một kiệt tác đến từ:

