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Hình chụp thực tế từ căn 06 tầng18 dự án

Sông Hàn - là báu vật mà thiên nhiên đã ban tặng cho Đà Nẵng.
Chỉ 10km sông Hàn chảy ngang qua đã khiến phố xá Đà Thành
thênh thang trở nên hữu tình cùng mây nước hòa quyện. Là một
thành phố biển, nhưng với người dân địa phương, được sống bên
sông Hàn mới là niềm khát khao cháy bỏng nhất.
Được phát triển bởi nhà đầu tư Đà Nẵng: Công ty cổ phần đầu tư
phát triển NDN, The Monarchy sẽ biến ước mơ sống bên sông
Hàn trở thành hiện thực. Chủ đầu tư NDN với sự đam mê trong
chất lượng thi công, cùng tư duy đột phát trong nghệ thuật thiết
kế cảnh quan từ Eden Landscape sẽ mang đến cư dân The
Monarchy một cuộc sống “đáng sống nhất” trong thành phố
đáng sống nhất của Việt Nam.
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Bệnh viện

THE MONARCHY

Khu hành chính

Cuộc sống của hiện tại & tương lai

Bưu điện

The Monarchy tọa lạc tại khu đất 4 mặt tiền đường Trần Hưng Đạo An Trung 3 - An Trung 2 - Trần Quang Diệu. Dự án có vị trí cận kề sông
Hàn, nằm giữa bộ đôi cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý. Monarchy cách
trung tâm Đà Nẵng chỉ bởi cây cầu Rồng (2km), cách biển 4km, là vị trí
“chính giữa” của Trung tâm tài chính và Trung tâm du lịch Đà Nẵng.

Khu thể thao

The Monarchy lân cận các tiện ích Dân cư như: Sân bóng đá, Sân
Tennis (0 km) ngay sau lưng dự án; cung thể thao thành phố (3 km),
Bến du thuyền Marina (1km), Siêu thị Vincom (2km), Lotte Mart (4km),
2 Công viên thành phố (500m).

Chợ / Siêu thị

Sông Hàn nơi Monarchy tọa lạc có lòng sông rộng, thông thoáng, là
khúc sông tập trung nhiều dự án biệt thự sang trọng như dự án Làng
Châu Âu (SunGroup), Đảo Xanh và Halla Kreves. The Monarchy tọa lạc
tại khu dân cư sang trọng đã hiện hữu, và sẽ là nơi tập trung cư dân trí
thức nâng tầm cuộc sống cho tương lai.
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Trường học
Ngân hàng

Khách sạn
Công viên

THE MONARCHY

5

6

Ý TƯỞNG THIẾT KẾ
Mua căn hộ hay mua một cuộc sống ?
Sau rất nhiều dự án tên tuổi đã đi vào hoạt động như
Danang Plaza, Lapaz, Khu dân cư GreenLake, Khu dân
cư Phan Bá Phiến, Khu dân cư An Phát. The Monarchy
là đứa con tinh thần rất đặc biệt của chủ đầu tư Nhà
Đà Nẵng (NDN) với mong ước tạo sự đột phá trong tư
duy sinh sống căn hộ cho người địa phương.
The Monarchy sẽ dự án của rất nhiều cái “đầu tiên”
mang đến cư dân một cuộc sống căn hộ rất chuẩn
mực.

Dự án đầu tiên có “Sân
khấu ngoài trời” dành
cho sinh hoạt khu dân cư.

Dự án đầu tiên
giới thiệu căn hộ
Shophouse.

Dự án căn hộ đầu tiên
có thiết kế cảnh quan
“chuẩn mực” mang lại
tiện ích tối đa cho khu
dân cư.

Dự án đầu tiên có diện tích
cây xanh tiện ích lên đến 60%
cùng thiết kế lối đi bộ an toàn,
phủ đầy khuôn viên sống là
cây xanh và mặt nước

Dự án đầu tiên ứng
dụng “Sân chơi
thông minh”.

Dự án đầu tiên có
căn hộ Sân Vườn.
Dự án ven sông đầu tiên
với mức giá trung bình
cho mọi người.
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Dự án ven sông đầu tiên
có view bốn mặt thông
thoáng nhìn xuống tiểu
khu biệt thự dưới chân.
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THÔNG TIN DỰ ÁN
Tổng diện tích đất

8.967 m2

Mật độ xây dựng

40%

Quy mô

Block A

141 căn

Block B

796 căn

Block A

18 tầng, Dự kiến hoàn thiện Quý II 2016

Block B

30 tầng và 25 tầng, Dự kiến hoàn thiện Quý II 2018

Quảng trường

1,350 m2

Sân Đa Năng - Sân Khấu

1,000 m2

Sân chơi trẻ em

500 m2

Vườn dạo bộ

500 m2

Hồ Bơi

630 m2

Vỉa hè dạo bộ

740 m2

Block

Tổng diện tích đất
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TIỆN ÍCH BẬC NHẤT ĐÀ NẴNG
1

Sân đa năng

2 Sân khấu ngoài trời
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3 Sân chơi thông minh
4 Vườn dạo bộ
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5 Quảng trường
6 Vườn hoa thác nước thư giãn
7

Bãi đỗ xe
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8 Hồ bơi người lớn
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9 Hồ bơi bể vầy trẻ em
10 Phòng thay đồ
11 Phòng Gym
12 Nhà sinh hoạt cộng đồng
13 Shophouse với 25 tiện ích tùy biến
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CẢNH QUAN NGHỆ THUẬT
Trước khi vào bên trong dự án The Monarchy, bạn được đón chào với Vườn hoa khoe sắc và Thác nước êm
đềm. “Cảnh quan nghệ thuật” là những gì đơn vị thiết kế muốn mang đến để bạn cảm nhận sự “độc đáo” nhưng
cũng rất đỗi “thân quen” khi vừa đến cổng chào The Monarchy.
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SÂN ĐA NĂNG & �SÂN KHẤU NGOÀI TRỜI
Sân Đa Năng tại The Monarchy là “linh hồn” của khu dân cư. Đây là trục giao thông chính; đồng thời cũng là khoảng sân rộng lớn nơi
diễn ra các hoạt động tập thể khu dân cư như: sân tập dưỡng sinh, sân tập patin cho trẻ…. Đặc biệt, Sân Đa Năng có thể kết hợp cùng
khu vực Sân Khấu với chứa lên đến 500 người sẽ là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt cộng đồng ngoài trời cho cư dân như Tết trung
thu, Noen cho trẻ em, chương trình ca nhạc, ngày hội đọc sách....
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SÂN CHƠI THÔNG MINH
Hãy lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ của con trẻ tại chính
khu dân cư của bạn. Sân chơi thông minh - là loại hình sân
chơi ngoài trời đang được đón chào rộng rãi trên toàn thế
giới, được thiết kế đặc biệt cho trẻ em ở các độ tuổi khác
nhau; làm phong phú tính “sáng tạo” và tính “cộng đồng”
trong hoạt động vui chơi của trẻ nhỏ.
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VƯỜN DẠO BỘ
Một góc rất riêng của dự án dành cho gia đình, cặp đôi
và cư dân lớn tuổi. Cây nhiệt đới mang đậm phong
cách Châu Á được bố trí để tôn tạo nên vẻ đẹp thiên
nhiên, mang đến sư tĩnh lặng, không gian riêng tư trong
lòng khu dân cư nhộn nhịp.
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HỒ BƠI NGẮM CẢNH
Hồ Bơi ngoài trời được nâng lên 2m so với mặt đất
không chỉ mang đến sự riêng tư mà còn đem đến
quang cảnh tuyệt đẹp khi ngắm nhìn từ Hồ Bơi xuống
khu vườn xanh ngát dưới chân.
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Gym, phòng sinh hoạt cộng đồng, cùng các
Shophouse tại Tầng 1 dự án sẽ mang đến
25 tiện ích tùy biến và không giới hạn cho
khu dân cư, thích hợp với quốc tịch và tính
chất cư dân đang sinh sống.
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TIỆN ÍCH ĐA DẠNG TỪ CƯ DÂN
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CĂN HỘ THÔNG MINH - SMARTHOME (Tùy chọn)

INTERCOM
Các chức năng chính thường sử dụng
trong nhà thông minh:
1. Điều khiển chiếu sáng (on/off, dimmer,
scence, timer, logic,...)

Hệ thống chuông cửa truyền hình cho phép bạn mở cửa,
liên lạc với khách đến nhà cùng đầy đủ hình ảnh âm thanh.
Sống trên cao luôn luôn an toàn và chưa bao giờ là bất tiện
với hệ thống quản lý Intercom.

2. Điều khiển mành, rèm, cửa cổng
3. Hệ thống An ninh, báo động, báo cháy
4. Điều khiển Điều hòa, máy lạnh
5. Hệ thống Âm thanh đa vùng
6. Camera, chuông hình
7. Hệ thống Bảo vệ nguồn điện

Căn hộ được lắp đặt các thiết bị tự động hoá hoàn toàn, thay thế bạn thực hiện thao tác quản lý, điều khiển.
Căn hộ thông minh rất thông dụng tại Singapore, có đặc trưng nổi bật là sự tiết kiệm tối đa tiêu hao năng lượng dưới mọi dạng.
Trong căn hộ thông minh, đồ dùng trong nhà từ phòng ngủ, phòng khách đến toilet đều gắn các bộ điều khiển điện tử có thể kết nối
với Internet và điện thoại di động, cho phép chủ nhân điều khiển vật dụng từ xa hoặc lập trình cho thiết bị ở nhà hoạt động theo lịch.
Thêm vào đó, các đồ gia dụng có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau và có khả năng tương tác với nhau.
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WIFI PHỦ SÓNG CẢ TÒA NHÀ
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Ngắm nhìn Làng Châu Âu và mặt nước Sông Hàn
cùng hai cây cầu đẹp nhất Đà Nẵng.
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View ngắm nhìn biển Đà Nẵng
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View căn 03

View căn 07
6

1
7

8

02 Phòng ngủ
Diện tích tim tường: 63.9 m²
Diện tích thông thủy: 58 m²
Hướng: Đông Bắc
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02 Phòng ngủ
Diện tích tim tường: 63.9 m²
Diện tích thông thủy: 58.8 m²
Hướng: Nam
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CĂN 07
4

6
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CĂN 02

3

5
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02 Phòng ngủ
Diện tích tim tường: 77.8 m²
Diện tích thông thủy: 74 m²
Hướng: Đông Bắc
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02 Phòng ngủ
Diện tích tim tường: 77.2 m²
Diện tích thông thủy: 73.5 m²
Hướng: Tây Nam

View căn 06
4

CĂN 06
3

CĂN 03

View căn 02
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CĂN 04
View căn 01

01 Phòng ngủ
Diện tích tim tường: 48.4 m²
Diện tích thông thủy: 44.3 m²
Hướng: Tây Bắc

CĂN 05

View căn 08
5
6

1

02 Phòng ngủ
Diện tích tim tường: 72.2 m²
Diện tích thông thủy: 67.5 m²
Hướng: Đông

2
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02 Phòng ngủ
Diện tích tim tường: 72.3 m²
Diện tích thông thủy: 67.4 m²
Hướng: Đông Nam

4

5

1

CĂN 08
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View căn 04 & 05
3

01 Phòng ngủ
Diện tích tim tường: 47.7 m²
Diện tích thông thủy: 44.2 m²
Hướng: Đông Bắc

CĂN 01
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PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI

SÀN GIAO DỊCH
BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN KIM
www.thienkimreal.com
info@thienkimreal.com
159 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng
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