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HƯỚNG ĐI RA ĐƯỜNG MINH KHAI

CẦU
HOÀNG VĂN THỤ

SIÊU PHẨM ĐỘC BẢN giới hạn chỉ 202 căn hộ xa hoa tuyệt đỉnh
dành tặng riêng cho những Chủ nhân danh giá xứng tầm.

x Vườn thượng uyển

x Sảnh Lounge

x Khu tập Yoga ngoài trời

x Trung tâm thương mại cao cấp

x Góc quan sát thiên văn

x Bể bơi ngoài trời Sky Pool

x Khu tiệc BBQ ngoài trời

x Khu vực tắm nắng

x Khu chơi cờ, đọc sách ngoài trời

x Quầy bar

x Sky Bar tầng thượng
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400 m
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x Phòng sinh hoạt cộng đồng

x Khu Lounge gia đình

x Đường dạo và giàn hoa nghỉ chân
Sky Walk

x Dịch vụ an ninh 3 lớp *
(vòng ngoài, sảnh, camera)

x Khu Gym

x Dịch vụ Valet Parking*

x Khu vui chơi trẻ em

x Hệ thống điện dự phòng 100%*
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Vượt qua mọi chuẩn mực thượng lưu, BRG LEGEND được hoàn thiện bởi
kiến trúc chuẩn mực mang hơi thở Châu Âu thời thượng kết hợp cùng 8
đối tác quốc tế uy tín đem đến một không gian ĐẾ VƯƠNG bậc nhất,
nơi tụ hội CỘNG ĐỒNG TINH HOA quốc tế văn minh.

x Sảnh lễ tân sang trọng
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(Áp dụng từ ngày 15/05/2020 cho đến khi có chính sách mới thay thế)

BỂ BƠI
KHÁCH SẠN

Miễn 02 năm Phí dịch vụ quản lý kể từ thời hạn yêu cầu
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Mô hình toà tháp căn hộ hạng sang ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT tại Việt Nam
kiêu hãnh sánh đôi cùng khách sạn HILTON danh tiếng toàn cầu.
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nhận bàn giao nhà. (*)
KHỐI KHÁCH SẠN
HILTON
Hỗ trợ lãi suất 0% đối với khoản vay lên tới 65% giá trị

* Dịch vụ giới hạn áp dụng cho một số căn hộ 3 phòng ngủ và 2 phòng ngủ trên 100m2
trong thời gian miễn phí dịch vụ.

căn hộ kể từ ngày giải ngân từng đợt nhưng không muộn
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hơn 31/03/2022. (*)
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HOTLINE BÁN HÀNG

Địa chỉ: Số 14 Trần Quang Khải, P. Hoàng Văn Thụ,
Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

Loại hình sản phẩm: Căn hộ cao cấp từ 1 đến 3 phòng ngủ

Từ thế kỷ XVI, kinh đô thứ hai của Việt Nam là Dương Kinh (Hải Phòng
ngày nay) được biết đến là mảnh đất phồn hoa, đầy sôi động với các
hoạt động giao thương tấp nập "trên bến dưới thuyền" sớm tạo nên một
thương cảng sầm uất.

*** Toàn bộ hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh hoạ.

Bắt nguồn từ cảm hứng về lịch sử lừng lẫy của đất cảng Hải Phòng xưa, với
tinh thần vươn ra biển lớn hòa vào nhịp đập của xu hướng quốc tế, Tập đoàn
BRG đã dành trọn tâm huyết phát triển toà căn hộ hạng sang đầu tiên tại
Hải Phòng với tên gọi BRG LEGEND - Một biểu tượng về sự thịnh vượng và
trường tồn thời đại mới.

BRG LEGEND ngự trị ngay tại trung tâm thành phố Hải Phòng, thu trọn
toàn cảnh tâm cảng trong tầm mắt. Thừa hưởng và nối dài thêm niềm
tự hào kiêu hãnh của đất cảng phồn hoa, BRG LEGEND ra đời và phát triển
để trở thành một biểu tượng trường tồn vượt thời gian, mang dấu ấn tự hào
của người dân Hải Phòng.
Quý chủ nhân không chỉ sở hữu một không gian sống thời thượng, tiện nghi
mà còn nắm giữ giá trị Bất động sản không ngừng gia tăng cùng sự
phát triển hưng thịnh của khu trung tâm đô thị lớn thứ 3 cả nước.

8.318M2

Website: brglegend.vn

Tổng diện tích đất

Số tầng nổi

22

01
01 SKY BAR TẦNG THƯỢNG

01 KHU LOUNGE GIA ĐÌNH
05

36.1%

202

01 KHU TẬP YOGA NGOÀI TRỜI
02

01 KHU TIỆC BBQ NGOÀI TRỜI
06

5.751M2

215

01 GÓC QUAN SÁT THIÊN VĂN
03

01 ĐƯỜNG DẠO & GIÀN HOA NGHỈ CHÂN
07

01 VƯỜN THƯỢNG UYỂN
04

01 BỂ BƠI NGOÀI TRỜI SKY POOL
08

Mật độ xây dựng khối tháp

Diện tích sàn Trung tâm Thương mại

04

Số tầng hầm

Số căn hộ

Chỗ để xe ô tô

549

Chỗ để xe máy

SKY WALK

Thời gian hoàn thành dự kiến: Quý IV/2021

*Chi tiết tại chính sách bán hàng ban hành.

MẶT BẰNG TẦNG
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* Thông tin tại bản vẽ là tương đối. Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được
quy định tại văn bản ký kết giữa Chủ đầu tư và Khách hàng.
* Mọi thông tin sử dụng trong tài liệu này đúng trong thời điểm phát hành và có thể
điều chỉnh mà Chủ đầu tư không cần thông báo trước.

B

1 Phòng ngủ - The Sapphire
2 Phòng ngủ - The Ruby
3 Phòng ngủ - The Emerald
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MẶT BẰNG TẦNG
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* Thông tin tại bản vẽ là tương đối. Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được
quy định tại văn bản ký kết giữa Chủ đầu tư và Khách hàng.
* Mọi thông tin sử dụng trong tài liệu này đúng trong thời điểm phát hành và có thể
điều chỉnh mà Chủ đầu tư không cần thông báo trước.
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1 Phòng ngủ - The Sapphire
2 Phòng ngủ - The Ruby
3 Phòng ngủ - The Emerald
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MẶT BẰNG TẦNG
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* Thông tin tại bản vẽ là tương đối. Thông tin chính thức của từng căn hộ sẽ được
quy định tại văn bản ký kết giữa Chủ đầu tư và Khách hàng.
* Mọi thông tin sử dụng trong tài liệu này đúng trong thời điểm phát hành và có thể
điều chỉnh mà Chủ đầu tư không cần thông báo trước.
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1 Phòng ngủ - The Sapphire
2 Phòng ngủ - The Ruby
3 Phòng ngủ - The Emerald
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