


Lấy cảm hứng từ trung tâm văn hóa, tài chính và truyền thông của Manhattan - Thành phố New York, 
The Grand Manhattan được thiết kế nhằm kiến tạo nên một phong cách sống chuẩn quốc tế.

Sở hữu một căn hộ mang đậm dấu ấn riêng tại vị thế trung tâm quận Nhất của Sài Gòn.

Hơn cả một nơi ở, The Grand Manhattan hứa hẹn sẽ là một trong những địa chỉ sống đáng mơ ước với 
giá trị sống đẳng cấp, thể hiện sự tôn vinh và kiêu hãnh đến những chủ nhân.



The Grand Manhattan được lấy cảm hứng thiết kế từ các dòng sông hội tụ mang lại tài lộc cho gia chủ. Được xây dựng trên tổng diện tích 
14.000m2, toà nhà gồm ba khối tháp được kết nối liền mạch, với ý nghĩa kiến tạo không gian sống đẳng cấp mang tính biểu tượng tại trung 
tâm quận Nhất Sài Gòn.

Hơn cả một nơi ở, The Grand Manhattan còn là “tuyên ngôn không lời” về thành tựu của chủ nhân hiện tại - được trân quý và tiếp nối đầy 
kiêu hãnh bởi thế hệ kế tiếp, hứa hẹn sẽ là một trong những địa chỉ sống đáng mơ ước và mang tính biểu tượng ở Sài Gòn.



Giá trị
đặc quyền
The Grand Manhattan mang đến những 
giá trị đặc quyền cho chủ nhân:



V



Toạ lạc tại vị trí trung tâm quận Nhất, sở hữu 2 mặt tiền đắc địa Cô Bắc - Cô Giang.

The Grand Manhattan trở thành tâm điểm, dễ dàng kết nối những giá trị truyền thống như chợ Bến Thành, 

công viên 23/09 với dòng chảy hiện đại từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố tài chính và chuỗi khách sạn 5 sao



Sự kết hợp giữa chuẩn quốc tế 5 sao của khách sạn Avani 
cùng những đặc quyền riêng biệt từ The Grand Manhattan 
tạo nên GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ đầy tiềm năng.K

Avani



Với sự hiện diện của 
khách sạn Avani Saigon, 
những chủ nhân sống tại 
The Grand Manhattan sẽ 
được gia tăng trải nghiệm 
cộng hưởng với các tiện 
ích, dịch vụ chuẩn 5 sao 

quốc tế.



Thuộc khối đế của The Grand Manhattan, Khách sạn 
Avani 5 sao được tư vấn phát triển và vận hành quản 
lý theo tiêu chuẩn quốc tế của tập đoàn Khách sạn 
Minor – mang đến giá trị đẳng cấp cộng hưởng cho 
cộng đồng tinh hoa nơi đây.

Residence



N
The Grand Manhattan không chỉ là một nơi để ở, đối với chủ nhân 
sở hữu, những căn hộ thuộc bất động sản hạng sang còn là:

Và là nơi để nâng tầm GIÁ TRỊ SỐNG cho cả gia đình

Nơi để khẳng định phong cách và dấu ấn cá nhân.
Nơi để hiện thực hoá những ý tưởng về kiến trúc mà mình yêu thích.
Nơi để đánh dấu một cột mốc thành công trong sự nghiệp.  
Nơi để xây dựng hình tượng và địa vị cá nhân mang tầm đẳng cấp. 



4200m2

Công viên nội khu

Hệ sinh thái đa dạngHệ sinh thái đa dạng
từ NovaGroup

Ô đậu xeÔ đậu xe
định danhđịnh danh

Khách sạnKhách sạn
Avani 5 saoAvani 5 sao

Hồ bơi vô cựcHồ bơi vô cực
view Triệu đôview Triệu đô



MẶT BẰNG TẦNG TỔNG THỂ

*Các thông tin mang tính tương đối, thông tin chính xác sẽ được thể hiện trong Hợp đồng mua bán



MẶT BẰNG TIỆN ÍCH

Tầng trệt Tầng 7
1. Công viên nội khu    2. Khu vui chơi trẻ em ngoài trời 

3. Vườn cảnh quan
4. Khu BBQ

5. Khu ghế ngồi thư giãn
6. Khu vực thư giãn cho gia đình
7. Hồ bơi người lớn

8. Hồ bơi trẻ em
9. Phòng Gym
10. Phòng Yoga

11. Khu vui chơi trẻ em trong nhà
12. Phòng sinh hoạt cộng đồng

*Các thông tin mang tính tương đối, thông tin chính xác sẽ được thể hiện trong Hợp đồng mua bán



Không gian xanh với công viên ngoài trời rộng 4200 m2, bao 
gồm lối đi bộ , khu tập thể dục ngoài trời, trở thành một trong 
những tiện ích đặc quyền của Chủ nhân The Grand Manhattan 
giữa trung tâm quận Nhất.





MẶT BẰNG SHOPHOUSE - TẦNG TRỆT

*Các thông tin mang tính tương đối, thông tin chính xác sẽ được thể hiện trong Hợp đồng mua bán

Lối ra Lối vào Thương mại 2 tầng Thuơng mại 1 tầng



Lối ra Lối vào Thương mại 2 tầng Thuơng mại 1 tầng

MẶT BẰNG SHOPHOUSE - TẦNG 1

*Các thông tin mang tính tương đối, thông tin chính xác sẽ được thể hiện trong Hợp đồng mua bán



Tại dự án The Grand Manhattan, NovaGroup tiếp tục đẩy mạnh 
hệ sinh thái đẳng cấp với sự hội tụ của nhiều thương hiệu nổi 
tiếng thế giới, tạo những “điểm nhấn” nhằm phục vụ trọn vẹn 
những nhu cầu đẳng cấp của các chủ nhân.H

CUISINE
LUXURY

C



Các thương hiệu FnB 
đẳng cấp trong 

hệ sinh thái 
NovaGroup.





Không gian nội thất tinh tế, sang trọng với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, chú 
trọng vào chất liệu và thẩm mỹ sang trọng, chăm chút cho từng góc nhỏ 
trong không gian căn nhà. 
The Grand Manhattan không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi khẳng định phong 
cách và dấu ấn cá nhân.

Tinh hoa H





26

50%



1027

39



Mỗi ngôi nhà là một câu chuyện được viết nên bởi chủ nhà. Đối 
với giới thượng lưu, “đại bản doanh” của cá nhân luôn là nơi thể 
hiện dấu ấn cá nhân mạnh mẽ, nội thất riêng hòa quyện với kiến 
trúc tổng thể mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ riêng cho mỗi không 
gian sống. P







Diện tích lọt lòng: 68.35m2

DELUXEDELUXE

Các vị trí cùng loại

A1 – 05/6/7/8/13/14
A1 – 01
A1 – 04/09
A1 – 12

TẦNG 8-36
TẦNG 8-21
TẦNG 8-36
TẦNG 8-21,30,35,36

TẦNG 10-36

TẦNG 08-36
TẦNG 10-36

A2 – 01/04/05

A3 – 01/02/05/06/07/08/10 
A3 – 11/14

BLOCK A1

BLOCK A2

BLOCK A3

*Các thông tin mang tính tương đối, thông tin chính xác sẽ được thể hiện trong Hợp đồng mua bán



Diện tích lọt lòng: 81.03m2

EXECUTIVE SUITEEXECUTIVE SUITE

Các vị trí cùng loại

TẦNG 10-36

TẦNG 08-36
TẦNG 10-36

A2 – 02/03

A3 – 03/04 
A3 – 9/12/13 

BLOCK A2

BLOCK A3

MẶT BẰNG VỊ TRÍ

BLOCK A2
BLOCK A1

BLOCK A3

*Các thông tin mang tính tương đối, thông tin chính xác sẽ được thể hiện trong Hợp đồng mua bán



Diện tích lọt lòng: 96.17m2

EXECUTIVE SUITEEXECUTIVE SUITE

Các vị trí cùng loại

TẦNG 08-36
TẦNG 08-21
TẦNG 08-21,30,33,35,36

TẦNG 10-36

A1 – 03/10
A1 – 02
A1 – 11

A2 – 06

BLOCK A1

BLOCK A2

MẶT BẰNG VỊ TRÍ

BLOCK A2

BLOCK A1

BLOCK A3

*Các thông tin mang tính tương đối, thông tin chính xác sẽ được thể hiện trong Hợp đồng mua bán



SIGNATURESIGNATURE
Tầng 22-36

Vị trí:
Diện tích lọt lòng:

BLOCK A1
158.22m2

MẶT BẰNG VỊ TRÍ

BLOCK A2 BLOCK A1

BLOCK A3

*Các thông tin mang tính tương đối, thông tin chính xác sẽ được thể hiện trong Hợp đồng mua bán



Vị trí:
Diện tích lọt lòng:

BLOCK A1
158.22m2  

MẶT BẰNG VỊ TRÍ

BLOCK A2 BLOCK A1

BLOCK A3

SIGNATURESIGNATURE
Tầng 22-29, 31, 32&34

*Các thông tin mang tính tương đối, thông tin chính xác sẽ được thể hiện trong Hợp đồng mua bán



MẶT BẰNG VỊ TRÍ

BLOCK A2 BLOCK A1

BLOCK A3

Các vị trí cùng loại

Diện tích lọt lòng: 68.35m2

SUITESUITE

A1 – 05/6/7/8/13/14
A1 – 01
A1 – 04/09
A1 – 12

TẦNG 8-36
TẦNG 8-21
TẦNG 8-36
TẦNG 8-21,30,35,36

TẦNG 10-36

TẦNG 08-36
TẦNG 10-36

A2 – 01/04/05

A3 – 01/02/05/06/07/08/10 
A3 – 11/14

BLOCK A1

BLOCK A2

BLOCK A3

*Các thông tin mang tính tương đối, thông tin chính xác sẽ được thể hiện trong Hợp đồng mua bán



MẶT BẰNG VỊ TRÍ

BLOCK A2 BLOCK A1

BLOCK A3

Các vị trí cùng loại

TẦNG 10-36A2-07
BLOCK A2

Diện tích lọt lòng: 80.17m2

SUITESUITE

*Các thông tin mang tính tương đối, thông tin chính xác sẽ được thể hiện trong Hợp đồng mua bán



MẶT BẰNG VỊ TRÍ

BLOCK A2
BLOCK A1

BLOCK A3

Diện tích lọt lòng: 81.03m2

Các vị trí cùng loại

TẦNG 10-36

TẦNG 08-36
TẦNG 10-36

A2 – 02/03

A3 – 03/04
A3 – 12/13

BLOCK A2

BLOCK A3

GRAND SUITEGRAND SUITE

*Các thông tin mang tính tương đối, thông tin chính xác sẽ được thể hiện trong Hợp đồng mua bán



MẶT BẰNG VỊ TRÍ

BLOCK A2
BLOCK A1

BLOCK A3

Các vị trí cùng loại

A1 – 03/10
A1 – 02
A1 – 11

TẦNG 8-36
TẦNG 8-21
TẦNG 8-21, 30, 33, 35, 36

TẦNG 10-36A2 – 06

BLOCK A1

BLOCK A2

Diện tích lọt lòng: 96.17m2

GRAND SUITEGRAND SUITE

*Các thông tin mang tính tương đối, thông tin chính xác sẽ được thể hiện trong Hợp đồng mua bán



MẶT BẰNG VỊ TRÍ

BLOCK A2 BLOCK A1

BLOCK A3

Các vị trí cùng loại

TẦNG 08-36A3 – 09

BLOCK A3

Diện tích lọt lòng: 89.88m2

GRAND SUITEGRAND SUITE

*Các thông tin mang tính tương đối, thông tin chính xác sẽ được thể hiện trong Hợp đồng mua bán





ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Tổng thầu xây dựng:
RICONS GROUP

Tư vấn thiết kế nội thất:
ONG&ONG

Đơn vị quản lý vận hành khách sạn:
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN MINOR

Tư vấn thiết kế kiến trúc:
CÔNG TY TNHH SWA VIETNAM

Tư vấn thiết kế cảnh quan:
ONE LANDSCAPE

Ricons Group là Tập đoàn đầu tư xây dựng hàng đầu Việt Nam, với danh mục các dự án tham 
gia trải dài khắp cả nước từ các công trình cao tầng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng đến nhà xưởng 
công nghiệp và hạ tầng. Với những giá trị đã đóng góp cho cộng đồng, Ricons vinh dự được vinh 
danh trong Top 3 Nhà thầu uy tín nhất Việt Nam.

ONG&ONG Việt Nam là một trong những công ty thiết kế lớn nhất khu vực Đông Nam Á được 
thành lập vào năm 1972 có trụ sở chính Singapore, chuyên cung cấp các gói dịch vụ thiết kế 
kiến trúc, thiết kế cảnh quan và quản lý dự án. Cùng với những dự án ở Singapore, công ty 
ONG&ONG Việt  Nam  cũng   tham  gia   phát  triển  nhiều  dự  án lớn ở các nước châu Á như  
Indonesia, Ấn Độ, Philippines, Malaysia.

Minor Hotels là một chủ sở hữu khách sạn, nhà tổ chức và đầu tư với danh mục hơn 76.000 
phòng tại 530 khách sạn, khu nghỉ dưỡng và phòng dịch vụ thượng hạng mang thương hiệu 
Anatara,  AVANT,  Oaks,  Tivoli, Elewana, NH Collection, NH Hotel, Marriott, Four Seasons, St. 
Regis, Radisson Blu và các thương hiệu Minor International. Đến nay, các khách sạn và spa 
thuộc Tập đoàn trải dài trên 56 quốc gia thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Trung
Đông, Africa, Ấn Độ Dương, Châu Âu và Châu Mỹ.

SWA Việt Nam thuộc SWA, công ty có trụ sở chính tại Stephen Woodley Assocates, Mỹ, chuyên 
cung cấp các dịch vụ, giải pháp về kiến trúc và thiết kế nội thất. SWA Việt Nam đã ghi dấu ấn 
trên thị trường với những sản phẩm kiến trúc ấn tượng tại các dự án thương mại cao cấp trên 
toàn quốc như Nha Trang Marriott Hotel, SSG International School, Saigon Airport Plaza,...

One Landscape là công ty thiết kế chuyên về kiến trúc cảnh quan đương đại cao cấp, thiết kế đô 
thị, nghệ thuật công cộng và quy hoạch môi trường ở Trung Quốc, Đông Nam Á, Ấn Độ và Trung 
Đông với trụ sở chính tại Hồng Kông. Bên cạnh các dự án đẳng cấp quốc tế, One Landscape đã 
ghi dấu ấn tại thị trường Việt Nam với nhiều dự án như Indochina Plaza Hanoi, Quy Nhơn Culture 
Park, Nha Trang Central Park,...



www.thegrandmanhattan.com.vn


