


“Một tác phẩm nghệ thuật” 
làm nao lòng bất cứ ai 

yêu vẻ đẹp TRÁNG LỆ 
nhưng vẫn TINH TẾ 

đến từng chi tiết, đường nét.



Công ty Cổ phần Bất động sản 
Minh Điền Vital (MIDIVI., JSC) ngay 
từ khi thành lập vào tháng 09/2011 
đã được định hướng sẽ đem đến 
những bước CHUYỂN MÌNH cho 
bức tranh đô thị của tỉnh Thừa 
Thiên Huế.

Kế thừa và phát huy những giá trị 
của thương hiệu the Manor, 
đồng thời được MIDIVI., JSC 
nghiên cứu phát triển thêm các 
nét riêng độc đáo, phù hợp với 
tính địa phương của cố đô Huế, 
Khu đô thị The Manor Crown 
Tower Huế chắc chắn sẽ đi TIÊN 
PHONG trong việc đem đến cho 
người dân nơi đây những trải 
nghiệm về một môi trường sống 
mới, một lối sống mới đẳng cấp.

The Manor là thương hiệu 
Khu đô thị cao cấp của Tập đoàn 
Bitexco đã được khẳng định 
trên thị trường thông qua các 
dự án :
> The Manor  Hà Nội, 
> The Manor Hồ Chí Minh, 
> The Manor Eco+ Lào Cai, 
> The Manor Central Park Hà Nội.
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Siêu thị
BigC

Trung tâm Hành chính
mới của tỉnh

Trường THCS 
Nguyễn Tri Phương

Cục thuế
Đường quy hoạch 
đi sân bay Phú Bài

> Tọa lạc ngay trung tâm thành 
phố, đối diện trường THCS 
Nguyễn Tri Phương và trung tâm 
hành chính mới của tỉnh Thừa 
Thiên Huế, bên cạnh UBND 
thành phố Huế, Cục thuế và kho 
bạc tỉnh Thừa Thiên Huế.

> Cách cầu Trường Tiền 1km

> Cách Đại Nội Huế 1.5km

> Cách Bệnh viện TW Huế 0.7km

> Cách siêu thị BigC: 0,5km

> Cách nhà thi đấu Tỉnh Thừa 
Thiên Huế 0.5km.

Nằm trên đại lộ Tố Hữu rộng 
60m, thuộc Khu đô thị An Vân 
Dương, Trung tâm hành chính 
của Thành phố Huế, Khu đô thị 
The Manor Crown Huế sở hữu 
hàng loạt điểm “cộng”, vô cùng 
thuận tiện cho các nhu cầu về 
an ninh, giao thông, du lịch hay 
vui chơi giải trí của bạn.
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Với mỗi góc phố dãy nhà bạn đi 
qua, mang đến cho bạn cảm giác 
khác lạ như đang dạo phố ở 
Paris. 

Các toà nhà, biệt thự được sắp 
xếp, quy hoạch đan xen với các 
công viên đã đưa khu đô thị hoà 
nhập hoàn toàn với thiên nhiên.

Khu Phức Hợp Cao Tầng (The Manor Crown Tower)
Nhà phố thương mại (shophouse), căn hộ cao cấp, 
trung tâm thương mại, văn phòng, khu vui chơi trẻ em, 
trung tâm chăm sóc sức khỏe, khu tập gym, bể bơi bốn 
mùa, cà phê, nhà hàng.
Mật độ xây dựng 49% (01 tầng hầm và 20 tầng nổi).

Nhà Phố liền Kề
43 Căn.
2 mặt tiền. mặt sau tiếp giáp công viên lõi.
Mật độ xây dựng: từ 74% đến 90%.

Biệt Thự Song Lập
24 căn.
2 mặt tiền. mặt sau tiếp giáp công viên lõi.
Mật độ xây dựng: từ 48% đến 75%.

Công viên Trung tâm

Sông Phát Lát 

Khu Đô Thị The Manor Crown 
Huế bao gồm ba phân khu 
chính: 

Một là Khối Phức hợp cao tầng 
với tên gọi The Manor Crown 
tower gồm 50 căn nhà phố 
thương mại (shophouse) 4 tầng ở 
khối đế; trung tâm thương mại, 
khu vui chơi trẻ em, phòng tập gym 
hiện đại, khu spa đẳng cấp ở tầng 5; 
khu ẩm thực, cà phê vườn thượng 
uyển, hồ bơi bốn mùa tại tầng 6; 176 
các căn hộ 2-3 phòng ngủ từ tầng 
7 đến tầng 17; 8 căn hộ duplex 
thông tầng ở tầng 18.

Hai là Khu nhà phố liền kề có 
chức năng kinh doanh và Khu biệt 
thự song lập gắn liền với các khu 
công viên được quy hoạch đan 
xen hài hòa, thiết kế hoàn chỉnh, 
tràn đầy màu sắc của những loài 
hoa.  

Ba là khu công viên trung tâm 
chạy dọc theo sông Phát Lát được 
chăm chút công phu, tỉ mỉ đến 
từng khu vực cảnh quan, cây xanh.

Tổng diện tích dự án: 41.940m2
Diện tích đất nhà phố liền kề và biệt thự song lập: 8.120m2
Diện tích đất xây dựng cao tầng: 10.028m2
Diện tích công viên cây xanh: 9.228m2

Biệt thự 
Song lập

Nhà phố 
liền kề

The Manor 
Crown Tower
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Được thiết kế theo phong cách 
tân cổ điển, tái hiện lại kiến trúc 
đô thị cổ Châu Âu, vừa cổ kính, 
lộng lẫy nhưng vẫn sang trọng, 
hiện đại, The Manor Crown Huế 
được ví như một “Paris thu nhỏ” 
giữa lòng Cố đô. Nơi đây không 
chỉ đơn thuần là một khu đô 
thị, một chốn đi về bình yên mà 
thực sự đã trở thành một tác 
phẩm nghệ thuật, một sự lựa 
chọn thể hiện Niềm kiêu hãnh và 
Đẳng cấp. 

Trong quá trình dày công 
nghiên cứu về văn hóa, về giá trị 
truyền thống và các nét kiến 
trúc mang dáng dấp cung đình 
Huế, cảm hứng về một “chiếc 
vương miện” lộng lẫy nhưng vẫn 
tinh xảo đến từng đường nét, 
chi tiết giữa lòng Cố đô đã được 
hình thành.
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“Hay chỉ đơn giản là dạo bước 
trên những con đường rải đá 
nghệ thuật đan xen với những 
suối nước nhân tạo, ngắm nhìn 
những vườn hoa đang lung linh 
khoe sắc, báo hiệu mùa về.”

“Hãy thử tưởng tượng xem, sau 
những giây phút bộn bề của cuộc 
sống, bạn được thả mình trong 
một không gian tuyệt đẹp như 
một khu rừng nhỏ ở Châu Âu, tận 
hưởng không khí trong lành, 
mát mẻ từ con sông Phát Lát thơ 
mộng đang uốn lượn dọc theo 
công viên chính.”
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Các khu công viên được bố trí 
hài hòa với thiết kế hoàn chỉnh, 
đan xen với những vườn hoa 
tươi đẹp và tràn đầy màu sắc, tạo 
nên sự hòa quyện với thiên 
nhiên, nâng cao giá trị môi 
trường sống cho cộng đồng 
dân cư. 

Điểm khác biệt của The Manor 
Crown Huế chính là những 
công viên lõi đan xen giữa nhà 
phố liền kề và biệt thự song lập - 
nơi khách hàng hoàn toàn có 
được cảm giác thư thái như 
đang ở trong sân vườn của 
riêng mình.



Một công viên vui chơi quy mô, 
với nhiều trò chơi tương tác, 
phát triển kỹ năng, thể lực cho 
trẻ cũng đã được đầu tư chuẩn 
mực tại The Manor Crown Huế. 
Không chỉ giúp tăng cường sức 
khỏe, tính dẻo dai, bền bỉ, các trò 
chơi này còn giúp các bé khơi gợi 
được tính sáng tạo, tìm tòi và 
phát triển các kỹ năng giao tiếp. 

Không cần phải đi đâu xa xôi hay 
đông đúc, bạn cũng đã có một 
chốn vui chơi thật lý tưởng cho 
các bạn nhỏ trong những ngày 
cuối tuần.
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Những khoảnh khắc cùng gia đình, 
người thân và bạn bè chia sẻ, gắn kết 
trong các khu vực quảng trường 
chung, hay tại khu ẩm thực và cà phê 
vườn thượng uyển ở tầng 6 của tòa 
tháp đôi The Manor Crown Tower.

Sẽ luôn là những phút giây vô giá mà 
khu đô thị The Manor Crown Huế 
muốn đem đến cho những cư dân 
của mình.
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dạo bước trên những khu phố, 
ghé thăm các cửa hàng thời 
trang, trung tâm thương mại, tận 
hưởng thú vui mua sắm, ăn tối ở 
những nhà hàng ẩm thực, gặp gỡ 
bạn bè và ngắm nhìn toàn cảnh 
khu đô thị tại quán cà phê vườn 
thượng uyển, thả mình trong làn 
nước mát tại hồ bơi mái vòm bốn 
mùa, thư giãn với dịch vụ Spa đẳng 
cấp để rủ bỏ mọi lo toan, bộn bề 
cuộc sống và nâng cao sức khỏe 
tại trung tâm thể thao.

Với đầy đủ các công trình dịch vụ 
tiện ích cao cấp của the manor 
crown tower, bạn sẽ tìm thấy tất 
cả những gì bạn muốn ngay tại 
khu đô thị The Manor Crown Huế, 
mang đến cho bạn cảm giác tận 
hưởng cuộc sống hài lòng nhất.
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Chức năng “2 trong 1”: vừa kinh doanh vừa thuận 
tiện cho sinh hoạt. Cơ hội để sở hữu một ngôi nhà 
đẳng cấp và tận hưởng cuộc sống sang trọng, tiện 
nghi với một nguồn thu nhập ổn định từ việc tự 
kinh doanh hay cho thuê không gian ở tầng 1.

43 căn Nhà phố liền kề:
> Mỗi căn 2 mặt tiền: mặt trước tiếp giáp đường 
giao thông và mặt sau tiếp giáp với công viên, vừa 
thuận tiện cho việc đầu tư kinh doanh, mà vẫn đảm 
bảo được không gian sống riêng tư.

> Có lối đi riêng biệt từ khu công viên phía sau lên 
các tầng trên, thuận tiện cho gia chủ ngay cả khi 
cho thuê tầng 1 để kinh doanh mặt trước.

> Được thiết kế theo phong cách kiến trúc Pháp 
với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc cổ điển và 
hiện đại mang đến cho căn Nhà phố phong cách 
độc đáo nhưng không làm mất đi cá tính riêng. 

Biệt thự
liền kề

Nhà Phố
liền kề
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Một ngôi nhà mơ ước cho những ai có nhu cầu 
tận hưởng cuộc sống vương giả và quyền quý 
đúng nghĩa.

 24 căn biệt thự song lập :
> Được thiết kế công phu, tỉ mỉ đến từng đường 
nét, tại hiện lại những biệt thự Châu Âu lộng lẫy.

> Có 2 mặt tiền: một mặt tiền đường giao thông và 
một mặt tiền tiếp giáp công viên như một khu vườn 
lớn vô cùng thuận tiện cho mọi sinh hoạt của 
cuộc sống.

Biệt thự
Song lập
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Biểu Tượng Kiến Trúc 
Của Khu Đô Thị 

The Manor Crown Huế
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the manor
khu phức hợp cao tầng

crown tower

Nơi đây bao gồm:
> 1 tầng hầm rộng rãi, được thiết kế thông minh, 
khoa học, đảm bảo đủ sức chứa cho các loại 
phương tiện phục vụ cho nhu cầu từ mua sắm, vui 
chơi, giải trí cho đến sinh hoạt của người dân.

> 6 tầng khối đế, trong đó từ tầng 1 đến tầng 4 là 
các căn shophouse có chức năng kinh doanh. 
Tầng 5 và 6 sẽ là điểm đến của các dịch vụ tiện ích 
như mua sắm, giải trí, sức khỏe, ẩm thực, cà phê.

> 2 tòa tháp đôi từ tầng 7 đến tầng 19 với tổng cộng 
184 căn hộ cao cấp.

Tất cả đều được thiết kế, chăm chút tinh tế đến 
từng phào chỉ, ban công, ô cửa, màu sơn cho đến 
mái ngói đã làm cho vẻ đẹp của chiếc vương miện 
thêm trau chuốt, lộng lẫy. 

Đặc biệt, với điểm nhấn là bể bơi trung tâm với 
mái vòm màu xanh được sắp đặt, thiết kế cảnh 
quan và ánh sáng ở chính giữa khu vực tầng 6 
như một viên ngọc trên chiếc vương miện của 
Đức vua, càng làm cho tác phẩm The Manor 
Crown Tower trông như một bức tranh nghệ 
thuật lung linh, tráng lệ và thể hiện đẳng cấp.



Shophouse

Được bố trí ở 4 tầng đế của the manor crown 
tower - nơi có nhịp sống, tham quan, mua sắm 
nhộn nhịp bậc nhất trong quần thể khu đô thị 
The Manor Crown Huế, 50 căn shophouse sở hữu 
nhiều ưu điểm vượt trội, đáng để đầu tư:

> Mặt tiền tiếp giáp đường Tố Hữu hay tiếp giáp 
đường nội bộ trong khu đô thị, vô cùng thuận 
tiện trong việc trưng bày, quảng bá thương hiệu – 
sản phẩm và thu hút sự quan tâm của khách hàng.

> Nằm ngay bên dưới của khu Trung tâm thương 
mại, Khu ẩm thực, Cà phê…và Các căn hộ cao cấp của 
The Manor Crown Tower nên dễ dàng thu hút một 
lượng không nhỏ các khách hàng tiềm năng từ 
các khu vực này.

> Được thiết kế thông tầng nên vô cùng LINH 
HOẠT cho bạn trong việc BỐ TRÍ và SỬ DỤNG căn 
shophouse của mình cho nhiều mục đích và theo sở 
thích: sinh hoạt, kinh doanh hay cho thuê…hay 
TẤT CẢ trong một.

> Tính thanh khoản cao, dễ dàng mua bán, cho 
thuê lại…

Thông số tại bản vẽ là tương đối, thông số chính 
thức của từng căn Shophouse sẽ được quy định tại 
văn bản ký kết giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Bố trí layout Shophouse chỉ mang tính định 
hướng, gợi ý để khách hàng tham khảo The Manor Crown Tower  I  28.29



Shophouse
Căn hộ SH1

Diện tích sàn: 281,77 m2
Diện tích thông thuỷ: 250,99 m2

Tầng 1

1. Không gian kinh doanh: 46,2 m2
2. WC 1: 2,3 m2

3. Hố thang: 7,34 m2
4. Hành lang: 5 m2

Tầng 2

5. Phòng khách + Ăn: 40,65 m2
6. WC 2: 1,69 m2
7. Thang: 9,3 m2

8. Phòng bếp: 8,86 m2

Tầng 3

9. Phòng ngủ 1: 19,52 m2
10. Phòng ngủ 2: 18,72 m2

11. WC 3: 5 m2
12. WC 4: 5 m2

13. Thang + Hành lang: 11,3 m2
14. Ban Công: 2,57 m2

Tầng 4

15. Phòng ngủ 3: 19,52 m2
16. Phòng ngủ 4: 13,09 m2

17. WC 5: 4,8 m2
18. Phòng thờ: 5,5 m2

19. Thang + Hành lang: 11,3 m2
20. Ban Công: 2,57 m2

21. Logia: 4,53 m2

Mặt bằng Tầng 1 Mặt bằng Tầng 2

Mặt bằng Tầng 3 Mặt bằng Tầng 4

Vị trí các Căn hộ SH1
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crown tower



Shophouse
Căn hộ Sh2

Diện tích sàn: 458,42 m2
Diện tích thông thuỷ: 425,99 m2

Tầng 1

1. Không gian kinh doanh: 94,9 m2
2. WC 1: 2,4 m2

3. Hố thang: 5,9 m2
4. Hành lang: 3,6 m2

Tầng 2

5. Phòng khách + Ăn + Vui chơi: 73,52 m2
6. Phòng bếp: 7,7 m2

7. Hố thang + Hàng lang: 17,6 m2
8. WC 2: 4,2 m2

Tầng 3

9. Phòng ngủ 1: 23,53 m2
10. Phòng ngủ 2: 18,33 m2

11. WC 3: 8,2 m2
12. WC 4: 5,3 m2

13. Hố thang + Hành lang: 22,4 m2
14. Thông tầng: 21,4 m2

15. Ban công: 5,12 m2

Tầng 4

16. Phòng ngủ 3: 20 m2
17. Phòng ngủ 4: 25,7 m2

18. WC 5: 5,1 m2
19. WC 6: 7,7 m2

20. Hố thang + Hành lang: 13,4 m2
21. Không gian sinh hoạt chung: 25,39 m2

22. Ban công: 5,12 m2

Mặt bằng Tầng 1 Mặt bằng Tầng 2

Mặt bằng Tầng 3 Mặt bằng Tầng 4

Vị trí các Căn hộ SH2
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Shophouse
Căn hộ Sh3

Diện tích sàn: 437,59 m2
Diện tích thông thuỷ: 380,24 m2

Tầng 1

1. Không gian kinh doanh: 73,75 m2
2. WC 1: 2,7 m2

3. Hố thang: 5,9 m2

Tầng 2

4. Phòng khách + Ăn + Bếp: 65,79 m2
5. Hố thang: 8,4 m2

6. WC 2: 3,9 m2

Tầng 3

7. Phòng ngủ 1: 23,58 m2
8. Phòng ngủ 2: 17,81 m2
9. Phòng ngủ 3: 24,63 m2

10. WC 3: 5,8 m2
11. WC 4: 5,9 m2

12. Hồ thang + Hành lang: 12 m2
13. Ban công: 10,26 m2

Tầng 4

14. Phòng ngủ 4: 23,58 m2
15. Phòng đa năng: 17,81 m2
16. Phòng ngủ 5: 24,63 m2

17. WC 5: 5,8 m2
18. WC 6: 5,9 m2

19. Hố thang + Hành lang: 12 m2
20. Ban công: 10,26 m2

Mặt bằng Tầng 1 Mặt bằng Tầng 2

Mặt bằng Tầng 3 Mặt bằng Tầng 4

Vị trí các Căn hộ SH3
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Shophouse
Căn hộ Sh4

Diện tích sàn: 275,31 m2
Diện tích thông thuỷ: 246,89 m2

Tầng 1

1. Không gian kinh doanh: 46,17 m2
2. Hố thang: 6,6 m2

3. WC 1: 2,42 m2
4. Hành lang: 4,2 m2

Tầng 2

5. Phòng khách + ăn + Bếp: 48,52 m2
6. Hố thang: 9,2 m2

7. WC 2: 1,7 m2

Tầng 3

8. Phòng ngủ 1: 19,5 m2
9. Phòng ngủ 2: 17,69 m2

10. WC 3: 5,09 m2
11. WC 4: 5,09 m2

12. Thang + Hành lang: 11,3 m2
13. Ban Công: 2,57 m2

Tầng 4

14. Phòng ngủ 3: 19,5 m2
15. Phòng ngủ 4: 12,65 m2

16. WC 5: 5,09 m2
17. Phòng thờ: 5,09 m2

18. Thang + Hành lang: 11,3 m2
19. Ban Công: 2,57 m2

20. Logia: 4 m2

Mặt bằng Tầng 1 Mặt bằng Tầng 2

Mặt bằng Tầng 3 Mặt bằng Tầng 4

Vị trí các Căn hộ SH4
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Căn hộ C2
(2 Phòng ngủ)

Diện tích sử dụng trung bình gồm 2 phòng ngủ của 
căn hộ C2 sẽ phù hợp với các gia đình nhỏ hoặc các 
cá nhân có nhu cầu sử dụng ở mức vừa phải.

> Nằm ở các căn góc nên căn hộ C2 có thể giúp chủ 
nhân thu trọn vào tầm mắt bức tranh hữu tình 
của trời, đất, của khu vườn thượng uyển xanh mát 
ngay khi vừa mới thức dậy hay ngay cả khi đang thả 
mình thư giãn trong không gian của phòng 
khách.

Thông số tại bản vẽ là tương đối, thông số chính 
thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản 
ký kết giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Bố trí layout căn hộ chỉ mang tính định hướng, 
gợi ý để khách hàng tham khảo The Manor Crown Tower  I  38.39



Diện tích Sàn: 61,31 m2
Diện tích thông thuỷ: 53,66 m2

1. Phòng khách + ăn: 17,94 m2
2. Phòng ngủ 1: 8,09 m2
3. Phòng ngủ 2: 6,59 m2
4. Bếp + Giặt phơi: 7,3 m2

5. WC 1: 3,3 m2
6. WC 2: 2,58 m2
7. Logia: 2,63 m2 

Căn hộ C2
(2 Phòng ngủ)

Vị trí các Căn hộ C2 từ Tầng 7-17
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Căn hộ C7
(3 Phòng ngủ)

Cũng giữ vị trí các căn góc nên căn hộ C7 sẽ là sự 
lựa chọn lý tưởng đối với các gia đình ưa thích 
tầm nhìn thoáng đãng, không khí chan hòa nắng 
gió tự nhiên. Đồng thời, với tổng diện tích sử 
dụng lớn được thiết kế hợp lý với 03 phòng ngủ và 
các phòng chức năng khác, căn hộ C7 hướng đến 
các gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng lớn hơn.

Thông số tại bản vẽ là tương đối, thông số chính 
thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản 
ký kết giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Bố trí layout căn hộ chỉ mang tính định hướng, 
gợi ý để khách hàng tham khảo The Manor Crown Tower  I  42.43



Diện tích Sàn: 88,52 m2
Diện tích thông thuỷ: 79,43 m2

1. Phòng khách + Ăn: 19,86 m2
2. Phòng bếp + Giặt phơi: 7,61 m2

3. Phòng ngủ 1: 7,82 m2
4. Phòng ngủ 2: 11,1 m2

5. Phòng ngủ 3: 17,39 m2
6. WC 1: 4,23 m2
7. WC 2: 3,06 m2
8. Logia: 2,63 m2 

Căn hộ C7
(3 Phòng ngủ)

Vị trí các Căn hộ C7 từ Tầng 7-17
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Căn hộ C8
(2 Phòng ngủ)

> Điểm “cộng” của căn hộ C8 là mặc dù không có tới 
hai tầm nhìn như các căn góc C2 và C7, nhưng bù 
lại, Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế vẫn nghiên 
cứu kĩ lưỡng để đảm bảo một mặt của căn hộ vẫn 
được đón ánh sáng tự nhiên, đồng thời, bố trí 
thêm hệ thống 03 logia để tạo không khí thoáng 
đãng cho toàn bộ căn hộ.

> Với 03 logia, chủ nhân của các căn hộ C8 hoàn 
toàn có thể thỏa sức sáng tạo để tạo ra cho cá 
nhân và gia đình mình những khoảng không thư 
giãn tuyệt vời với những bộ bàn ghế nhỏ xinh, 
những chậu hoa hay cây cảnh xinh tươi, đẹp mắt. 
Bằng sự khéo léo và tinh tế của mình, các logia này 
thậm chí còn có thể trở thành một điểm nhấn 
khiến cho bạn bè, người thân không khỏi trầm trồ 
và thán phục mỗi lần tới thăm.

Thông số tại bản vẽ là tương đối, thông số chính 
thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản 
ký kết giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Bố trí layout căn hộ chỉ mang tính định hướng, 
gợi ý để khách hàng tham khảo The Manor Crown Tower  I  46.47



Diện tích Sàn: 64,05 m2
Diện tích thông thuỷ: 56,46 m2

1. Phòng khách + Ăn + Bếp: 22,7 m2
2. Phòng ngủ 1: 7,68 m2
3. Phòng ngủ 2: 10,78 m2

4. WC 1: 2,45 m2
5. WC 2: 2,73 m2

6. Logia 1: 2,36 m2 
7. Logia 2: 3,3 m2 
8. Logia 3: 1,81 m2

Căn hộ C8 
(2 Phòng ngủ)

Vị trí các Căn hộ C8 từ Tầng 7-17
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Căn hộ Duplex

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của 
khách hàng, các căn hộ Duplex của The Manor 
Crown Tower cũng được nghiên cứu để đem đến 
cho khách hàng nhiều trải nghiệm tiện ích 
khác nhau:

> Với thiết kế thông tầng, không gian rộng, khách 
hàng có thể thoải mái lên ý tưởng, thiết kế nội 
thất theo sở thích và cá tính riêng mà không lo bị 
giới hạn về diện tích. 

> Ngoài ra, không gian của các căn Duplex cũng 
được mở rộng với nhiều mảng kính giúp tối đa góc 
nhìn. Sở hữu căn hộ Duplex, bạn hoàn toàn có thể 
ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm từ trên 
cao hay được thức giấc đón chào bình mình với 
những ánh nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa…Một 
không gian mở, hài hòa với thiên nhiên luôn là 
một trải nghiệm đầy thú vị mà bất cứ ai cũng mong 
muốn được một lần thử.

Thông số tại bản vẽ là tương đối, thông số chính 
thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản 
ký kết giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Bố trí layout căn hộ chỉ mang tính định hướng, 
gợi ý để khách hàng tham khảo The Manor Crown Tower  I  50.51



Diện tích Sàn: 269,99 m2
Diện tích thông thuỷ: 248,52 m2

Tầng 1
1. Phòng khách + Ăn + Bếp: 73,13 m2

2. Phòng ngủ 1: 20,4 m2
3. Phòng ngủ 2: 16,75 m2

4. WC 1: 5,88 m2
5. WC 2: 7,8 m2
6. WC 3: 2,1 m2

7. Logia: 5,74 m2 

Căn hộ D2
(duplex)

Vị trí các Căn hộ D2 bao gồm Tầng 18 và 19
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Tầng 2

8. Phòng Sinh hoạt chung: 38,8 m2
9. Phòng ngủ 3: 12,37 m2
10. Phòng ngủ 4: 19,61 m2
11. Phòng ngủ 5: 9,2 m2

12. WC 4: 5,2 m2
13. WC 5: 3,62 m2
14. Logia: 5,5 m2 

Căn hộ D2
(duplex)

Vị trí các Căn hộ D2 bao gồm Tầng 18 và 19
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The Manor Crown Tower  I  56.57



Trong quá trình biên soạn cuốn brochure này, 
chúng tôi đặc biệt thận trọng trong việc trình bày từ nội dung cho đến hình thức thể hiện. 

Tuy nhiên, các thông tin chỉ mang tính tham khảo và có thể được điều chỉnh mà không cần thông báo trước. 
Những miêu tả và hình ảnh minh họa chỉ nhằm tạo ấn tượng sáng tạo nghệ thuật.
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