




xa hoa hữu hạnvà
độc bảnMột siêu phẩm 

*** Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh hoạ.
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Sánh đôi với khách sạn Hilton
danh tiếng toàn cầu

Một mô hình căn hộ hạng sang
đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam

*** Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh hoạ.
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Khẳng định
vị thế của chủ nhân

danh giá

*** Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh hoạ.
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BRG LEGEND 
Tuyệt tác xa hoa trên nền di sản

Trái tim thương cảng
Hải Phòng

tại 

*** Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh hoạ.
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Ở thế kỷ XVI, khi nơi nơi trên bờ cõi đất Việt người dân vốn vẫn chỉ

quen thuộc, gắn liền với khai khẩn, gieo trồng ruộng thửa,

ngày ngày ước mong về những vụ mùa bội thu thì một miền đất

ven biển phía Bắc đã hiên ngang “cựa mình” đổi thay vận mệnh để

hình thành nên một cảng biển tấp nập “trên bến dưới thuyền”

nổi danh bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Trên mảnh đất này,

người Việt không sống lệ thuộc vào thời tiết mà thể hiện tinh thần và

bản lĩnh doanh nhân dẫn đầu, chủ động kiến tạo và nắm giữ tương lai

thông qua hoạt động giao thương nông sản, gốm, sứ, tơ lụa với

Cảm hứng bất tận từ
DI SẢN HUYỀN THOẠI

các nước lớn khắp năm châu như Anh, Pháp, Hà Lan… để tạo nên đô thị

ven biển đầu tiên trong lịch sử nước Việt, đồng thời kiến tạo cửa ngõ

giao thương quan trọng kết nối với kinh thành Thăng Long lúc bấy giờ.

Cũng chính nơi đây, tinh thần quật cường cùng cốt cách, khí phách

hiên ngang của mảnh đất anh hùng đã được minh chứng hùng hồn.

Những vị tướng tài giỏi với những chiến thắng vang danh lịch sử 

trong thời kỳ chống xâm lăng vẫn sẽ mãi là biểu tượng và niềm

tự hào của con người sở tại.

Trải qua hàng trăm năm lịch sử, tới nay vùng đất cảng ấy

vẫn tiếp tục giữ vị trí trọng yếu của Việt Nam cũng như trong khu vực. 

 

Mảnh đất đó được gọi tên là HẢI PHÒNG.

*** Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh hoạ. *** Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh hoạ.
12
BRG LEGEND

13
BRG LEGEND



Từ cảm hứng về một thương cảng lừng lẫy lịch sử,

Tập Đoàn BRG mang trọn tâm huyết để phát triển một tuyệt tác xa hoa

với tên gọi BRG LEGEND như một chứng nhân vĩnh cửu của tương lai,

một biểu tượng của sự thịnh vượng trường tồn nhằm tôn vinh

những chủ nhân danh giá xứng tầm.

BRG LEGEND tiên phong mang tới một tuyệt tác căn hộ thượng lưu

với những giá trị độc nhất, kiến tạo một lối sống xa hoa vượt thời gian và

vượt trên cả những chuẩn mực thượng lưu tại trái tim thương cảng Hải Phòng.

Tới tâm huyết  kiến tạo một
TUYỆT TÁC XA HOA

*** Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh hoạ.
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NHỮNG GIÁ TRỊ

ĐỘC NHẤT



TÔ HIỆU

GA HẢI PHÒNG

BẠCH ĐẰNG

CẦU HOÀNG VĂN THỤ

QUANG TRUNG

LÊ LỢI

LẠCH TRAY

CẦU ĐẤT

N
G

U
Y

ỄN
 T

R
Ã

I

LÊ HỒNG PHONG

LÊ THÁNH TÔNG

800 m 

400 m

1 km 

600 m

500 m

200 m

NHÀ HÁT LỚN
HẢI PHÒNG

VINCOM PLAZA

SÂN VẬN ĐỘNG
LẠCH TRAY

VƯỜN HOA
NGUYỄN DU

ỦY BAN
NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ

TRẦN QUANG KHẢI

B

Vị trí kim cương
GIÁ TRỊ VĨNH CỬU

Được xây dựng trên mảnh đất có bề dày lịch sử kiêu hùng,

BRG LEGEND thừa hưởng và hội tụ trọn vẹn tinh hoa để trở thành

một biểu tượng hưng thịnh của xứ Cảng.

 

Toạ lạc tại vị trí đắt giá nơi "trái tim" thương cảng,

BRG LEGEND chính là giao điểm kết nối thịnh vượng,

chứng nhân của quá khứ huy hoàng, là hiện thân của hiện tại và tương lai rực rỡ. 

 

Sở hữu căn hộ đẳng cấp tại BRG LEGEND,

gia chủ không chỉ đắm chìm trong một không gian sống tiện nghi,

mà còn nắm giữ giá trị mang tính biểu tượng vượt thời gian, nâng tầm vị thế chủ nhân 

nhờ hưởng lợi từ những giá trị không ngừng gia tăng của bất động sản

ngự trị ngay tại trung tâm đô thị đang "thay da đổi thịt" mỗi ngày.

18
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Đối với giới thượng lưu, những doanh nhân xuất chúng luôn chủ động kiến tạo

và nắm giữ tương lai, họ là những người có sở thích sưu tập các tuyệt phẩm

có giá trị vĩnh cửu, những siêu phẩm mang giá trị độc bản,

BRG LEGEND mang đến cho chủ nhân một trải nghiệm thượng đỉnh, tột bậc xa hoa.

Dự án là sự sánh đôi ấn tượng và duy nhất tại Việt Nam

giữa tháp căn hộ thượng lưu với khách sạn Hilton danh tiếng toàn cầu.

SIÊU PHẨM ĐỘC BẢN
Tột bậc xa hoa

*** Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh hoạ.
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Sở hữu kiến trúc mang hơi thở châu Âu - ngôn ngữ kiến trúc của bậc đế vương

trường tồn qua nhiều thế kỷ, dự án xứng đáng là "bản giao hưởng tuyệt vời"

từ những nghệ sỹ bậc thầy của kiến trúc.

Mỗi căn hộ là một kiệt tác nghệ thuật hoàn chỉnh với thiết kế thông minh

tạo không gian thoáng đãng. Ban công hướng biển được ví như đài quan sát

giúp chủ nhân thu vào tầm mắt bức tranh sống động và sầm uất

của toàn cảnh thương cảng phồn hoa. 

202 căn hộ tại BRG LEGEND là những tuyệt phẩm được chăm chút từ hàng trăm chuyên gia

đến từ 8 công ty kiến trúc danh tiếng toàn cầu như:

WOW Architects Singapore - Thiết kế kiến trúc tổng thể dự án; KKS Singapore - Thiết kế nội thất; 

DJ Coalition Thái Lan – Hệ thống chiếu sáng…

Kiến trúc chuẩn mực
ĐỐI TÁC DANH TIẾNG

*** Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh hoạ.
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Xứng đáng là siêu phẩm bất động sản đẳng cấp quốc tế tại Hải Phòng,

BRG LEGEND mang đến những trải nghiệm xa hoa dành cho quý chủ nhân 

thông qua những tiện ích hiện đại không thể thiếu trong các căn hộ cao cấp 

của giới thành đạt như: Trung tâm thương mại quy tụ những thương hiệu 

nổi tiếng thế giới, bể bơi ngoài trời trên cao "view" thành phố...

Tiện ích ĐẶC QUYỀN

DỊCH VỤ ĐỖ XE RIÊNG CHUẨN 5 SAO

VƯỜN THƯỢNG UYỂN TRÊN CAO
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Chủ nhân sở hữu không chỉ tận hưởng những

tiện ích quý tộc lần đầu tiên có mặt tại Hải Phòng

mà còn dễ dàng tiếp cận những tiện ích đẳng cấp 5 sao theo tiêu chuẩn

của chuỗi thương hiệu khách sạn Hilton danh tiếng toàn cầu như:

nhà hàng, spa, phòng họp, phòng sự kiện,... 

 

Bộ đôi tiện ích căn hộ và khách sạn xứng đáng góp phần tạo nên

định danh "siêu phẩm" dành cho BRG LEGEND - biểu tượng của

sự thịnh vượng và trường tồn dành cho giới thủ lĩnh tinh hoa.

Chuẩn sống THỜI THƯỢNG

PHÒNG SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG ẤM CÚNG

SẢNH LOUNGE SANG TRỌNG
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Không chỉ là hiện thân của những giá trị tinh túy,

BRG LEGEND còn là một tác phẩm nghệ thuật được chấm phá

và điểm xuyết bằng các thiết bị nội thất siêu sang, vốn là biểu tượng

của nghệ thuật thiết kế đương đại như hệ thống tủ âm tường và tủ bếp tiện nghi.

Nội thất SIÊU SANG

CĂN HỘ VƯỜN - “BIỆT THỰ TRÊN KHÔNG” ĐỘC ĐÁO 

NỘI THẤT XA HOA ĐẲNG CẤP 
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Chủ nhân sở hữu không đơn thuần tìm thấy một cộng đồng giàu có,

đẳng cấp đế vương, mà đó còn là một cộng đồng văn minh

quy tụ giới tinh hoa thực thụ, nơi những con người thành đạt, bản lĩnh

và hội nhập xu hướng quốc tế tìm thấy nhau.

Cộng đồng ĐẲNG CẤP

*** Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh hoạ.
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BỘ SƯU TẬP
CĂN HỘ



Khoảng 4000 năm qua, các nền văn hóa trên khắp thế giới

xem đá Emerald là báu vật. Emerald là loại đá quý được

Nữ hoàng Cleopatra ưa thích và được các Mogul (Vua chúa Hồi giáo cổ

từ thế kỷ 16 đến 19) ở Ấn Độ coi như một thứ đá linh thiêng.

 

Đá Emerald trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là màu xanh lá cây.

Sắc xanh lá của đá Emerald biểu trưng cho sắc màu của

cuộc sống và mùa xuân. Ở thời La Mã cổ, màu xanh lá cây được coi

là màu tượng trưng của Nữ thần sắc đẹp và tình yêu Venus.  

 

Sở hữu căn hộ thuộc bộ sưu tập The Emerald là sở hữu khởi nguồn

của sự phát triển bất tận, sang trọng và quý phái.

BỘ SƯU TẬP CĂN HỘ 

*** Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh hoạ.

NỘI THẤT XA HOA ĐẲNG CẤP 
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“Ruby” có nguồn gốc từ chữ “Ruber”

trong tiếng Latin, có nghĩa là màu đỏ. Màu đỏ của Ruby rất riêng biệt,

tượng trưng cho Mặt trời, quyền lực, tự do

và cũng là biểu tượng của tình yêu, sự nồng nàn và lãng mạn.  

 

Bộ sưu tập The Ruby không chỉ mang đến cho gia chủ sự vương giả, thành đạt

mà còn tạo cảm giác ấm áp, chào đón chủ nhân trở về mỗi ngày. 

BỘ SƯU TẬP CĂN HỘ 

*** Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh hoạ.

NỘI THẤT XA HOA ĐẲNG CẤP  
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Sapphire được bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp

Sappheiros có ý nghĩa là Đá màu Xanh da trời.

Màu Xanh sâu thẳm của Đá Sapphire mang lại trạng thái cân bằng

bình yên cho người sở hữu. Phương Tây coi màu Xanh của

Đá Sapphire là màu Hoàng gia - tượng trưng cho sự sang trọng, quyền lực

lãnh đạo, sự sáng suốt và sức mạnh nội tâm.   

 

Những căn hộ thuộc bộ sưu tập The Sapphire,

mang đến một không gian sống an yên nhưng

không kém phần quyền quý cho chủ nhân sở hữu.

BỘ SƯU TẬP CĂN HỘ 

*** Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh hoạ.

NỘI THẤT XA HOA ĐẲNG CẤP 
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TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
Thời gian bàn giao dự kiến: Quý IV/2021
Loại hình sản phẩm: Căn hộ cao cấp từ 1 đến 3 phòng ngủ

8.318m2

Tổng diện tích đất
5.751m2

Diện tích sàn
Trung tâm Thương mại

22
Số tầng nổi

36,1%
Mật độ xây dựng khối tháp

202
Số căn hộ

04
Số tầng hầm

215 549
Chỗ để xe ô tô Chỗ để xe máy

KHỐI KHÁCH SẠN HILTONKHỐI KHÁCH SẠN HILTON

BỂ BƠIBỂ BƠI
KHÁCH SẠNKHÁCH SẠN

HƯỚNG ĐI R A ĐƯỜNG MINH KHAIHƯỚNG ĐI R A ĐƯỜNG MINH KHAI
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GÓC QUAN SÁT THIÊN VĂN3

SKY BAR TẦNG THƯỢNG1

KHU TẬP YOGA NGOÀI TRỜI2

4 VƯỜN THƯỢNG UYỂN

5 KHU LOUNGE GIA ĐÌNH

6 KHU TIỆC BBQ NGOÀI TRỜI

7 ĐƯỜNG DẠO & GIÀN HOA NGHỈ CHÂN SKY WALK

8 BỂ BƠI NGOÀI TRỜI SKY POOL

*** Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh hoạ.
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