


Thông tin, hình ảnh, các tiện ích trong tài liệu bán hàng
chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo 

phù hợp quy hoạch và thực tế thi công Dự án.

Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.

Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị
sẽ theo quy định của Ban quản lý.

1900 23 23 89

vinhomes.vn/thecrown

www.facebook.com/vhop3.thecrown
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* Hình ảnh mang tính chất cảm hứng
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* Hình ảnh mang tính chất cảm hứng
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Nối t iếp những kỳ quan tầm cỡ thế giới  từ Vinhomes 

Ocean Park 1, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, 

Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown là mảnh ghép 

thượng lưu đẳng cấp bậc nhất sẽ hoàn thiện

toàn bộ Siêu quần thể Đô thị biển 1.200ha do người

tiên phong Vingroup kiến tạo tại chân trời thành phố 

phía Đông.

* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
* Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu nhà/
công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm

17
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Khởi nguồn từ triết lý nhân sinh hạnh phúc, Vinhomes 
Ocean Park 3 - The Crown ra đời với sứ mệnh kiến tạo 

một “vịnh biển thượng lưu, bốn mùa hạnh phúc” dành 

riêng cho giới tinh hoa. 

Nơi mỗi ngày trôi qua, cư dân sẽ thưởng thức cuộc sống 

bên biển như một nghệ thuật “Fine Living” đầy thi vị. 

Nơi phía sau những hào quang của thành công và danh 

vọng, mỗi chủ nhân sẽ tìm thấy mình là “Tỷ phú của 
hạnh phúc” trên hành trình cuộc sống tại The Crown.

* Hình ảnh mang tính chất cảm hứng

18
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VỊNH BIỂN THƯỢNG LƯU
Bốn mùa hạnh phúc

* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
* Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu nhà/
công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm
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SIÊU QUẦN THỂ
ĐÔ THỊ BIỂN 1200 Ha

Trái tim

*Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
*Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu 
nhà/công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm

* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
* Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu nhà/
công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm

SIÊU QUẦN THỂ
ĐÔ THỊ BIỂN 1.200 HA

Trái tim
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NÚT GIAO
LONG HƯNG

VINHOMES 
OCEAN PARK 1

NÚT GIAO 
CỔ LINH

CẦU VĨNH TUY

HỒ HOÀN KIẾM

SÂN BAY
NỘI BÀI

HẢI PHÒNG

HẠ LONG

Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown 
toạ lạc tại cửa ngõ của Thành phố phía 
Đông, có kết nối siêu tốc đến trung tâm 
Hà Nội và các cực của tam giác kinh tế 
vàng Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long thông 
qua mạng lưới hạ tầng giao thông mang 
tính chiến lược trọng điểm của quốc gia 
và thủ đô như:

Bộ đôi Quốc lộ 5A và Quốc lộ 5B
(Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng)

Vành đai 3,5 kết nối trực tiếp dự án đến 
các khu vực Đông Anh, Bắc Từ Liêm, Hoài 
Đức, Hà Đông và Thanh Trì (theo QH nhà 
nước)

Nút giao Cổ Linh

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (2.500 tỷ) dự 
kiến hoàn thành năm 2023 và các cây cầu 
“nghìn tỷ” của tương lai (theo QH nhà 
nước): Cầu Mễ Sở (4.880 tỷ), cầu Ngọc Hồi 
(4.880 tỷ), cầu Trần Hưng Đạo (9.000 tỷ)

Kết nối nhanh chóng với các Khu đô thị 
Vinhomes và các quận nội thành Hà Nội 
thông qua hệ thống xe buýt điện thông 
minh VinBus với các lộ trình di chuyển 
thuận tiện.

Vị trí
siêu kết nối



Miền đất lành hiếm hoi quy tụ bộ ba 
Tâm biển - kề hồ - kế sông , không chỉ 
khởi sinh tài lộc vượng khí dồi dào mà 
còn mang đến vi khí hậu trong lành.

Nơi mỗi chủ nhân là “Tỷ phú của muôn 
vàn sắc xanh”, tận hưởng chất sống 
“Fine Living” đích thực giữa căng tràn 
sức sống, từ trời mây đến cây cỏ, từ 
biển lớn đến sông xanh, hồ mát.

Địa thế độc tôn
Minh đường tụ thuỷ

* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
* Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu nhà/
công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm
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04 tòa tháp văn phòng, nổi bật
có TechnoPark Tower - Top 10

tòa nhà thông minh nhất thế giới

02 TTTM Vincom Mega Mall 
và quần thể shophouse, shop TMDV 
sầm uất bậc nhất phía Đông Hà Nội

Tâm điểm
hệ sinh thái Vingroup
All-in-one 
lớn chưa từng có

Hệ thống trạm
sạc điện VinFast

Hệ thống giáo dục phi
lợi nhuận đẳng cấp quốc tế
Vinschool gồm các cấp học
từ Mầm non đến Phổ thông

liên cấp

Trường Quốc tế Brighton College -
Top 3 Vương Quốc Anh

Đại học tinh hoa VinUni
Mục tiêu top 50 Đại học trẻ

hàng đầu thế giới

Hệ thống xe buýt điện
thông minh VinBus tiên phong

xu hướng di chuyển xanh

02 bệnh viện đa khoa quốc tế
đẳng cấp 5 sao Vinmec, nổi bật có Vinmec 
Empire Resort Hospital với 18 căn biệt thự 
Tổng thống trị liệu kết hợp nghỉ dưỡng 

lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam



Thiên đường
tiện ích đẳng cấp bậc nhất 
cho giới thượng lưu
Vị trí “trái tim” Siêu quần thể Đô 
thị biển, quy mô bậc nhất thế giới 
lên tới 1.200ha

Vịnh biển bốn mùa Paradise Bay 
quy mô lên tới 12,3ha với tổ hợp các 
tiện ích đặc sắc  biển đặc sắc

Đường chạy bộ Coco Run 
Bể bơi Đảo Ngọc
Vườn BBQ VIP
Suối bậc cảnh quan 
Vườn yoga nhiệt đới
Sân chơi trẻ em chủ đề Sóng xanh

PHÂN KHU ĐẢO NGỌC

Quảng trường Thời đại
Tháp đồng hồ Đông Dương
Đường dạo massage yoga
Vườn yoga dưỡng sinh
Sân chơi trẻ em + Vận động l iên hoàn 
chủ đề tàu Viễn dương 
Vườn cờ kết hợp giàn hoa leo
Bể bơi phong cách resort
Bể bơi Ngọc Trai

PHÂN KHU THỜI ĐẠI

PHÂN KHU ÁNH DƯƠNG

PHÂN KHU VỊNH TÂY

Bể bơi nước mặn
Bể bơi vô cực
Vườn BBQ VIP
Vườn yoga dưỡng sinh
Sân chơi trẻ em + Vận động l iên hoàn 
chủ đề Truy tìm kho báu

PHÂN KHU HẢI ĐĂNG

Quảng trường Ánh Dương
Vườn tượng nghệ thuật châu Âu
Sân chơi trẻ em chủ đề Sinh vật biển 
Vườn BBQ
Cụm công viên thể thao đa dạng 
loại hình

Bể bơi nhiệt đới
Bể sục jacuzzi
Sân chơi trẻ em chủ đề Sóng xanh 
Vườn gym liên hoàn

Bể bơi bờ vịnh Caribbean 
Đảo BBQ VIP
Vườn yoga nhiệt đới 
Vườn cờ
Vườn xích đu nhiệt đới
Sân chơi trẻ em + Vận động l iên hoàn 
chủ đề Cướp biển Caribbean

PHÂN KHU VỊNH XANH

Bể bơi nhiệt đới
Bể sục Jacuzzi
Sân chơi trẻ em chủ đề Sóng xanh
Vườn Gym liên hoàn

PHÂN KHU PHỐ BIỂN

Hồ nước mặn Tropical Lagoon

Hồ bơi trong nhà Four Seasons

Hồ bơi kình ngư phong cách Olympics 
Swimming Pool 

Vịnh trượt nước Aqua Bay

Sân chơi trẻ em Aquarium

Quảng trường sự kiện Marina Square 

Công viên BBQ Garden

Công viên Gym Park

* Tài liệu/bản vẽ mang tính chất tham khảo và sẽ được Chủ đầu tư cập nhật, điều chỉnh tại mỗi thời điểm cho từng khu vực để 
đảm bảo tối ưu các tiện ích sử dụng và phù hợp với thiết kế tổng thể của Dự án
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Hạnh phúc thăng hoa giữa 
trái tim của những kỳ quan

* Hình ảnh minh họa. Việc vận hành khu đô thị theo quy định của 
Ban Quản lý tại từng thời điểm

Nơi mỗi chủ nhân là “Tỷ phú” giàu có 
về cảm xúc và trải nghiệm, thăng hoa 
hạnh phúc từ vịnh biển thiên đường 
đến tổ hợp tiện ích thể thao - giải trí dưới 
nước rộn rã tiếng cười suốt bốn mùa.
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VỊNH BIỂN
PARADISE BAYThiên đường

“Thiên đường hạnh phúc” quy mô lên tới 
12,3ha với những siêu tiện ích nghỉ dưỡng,
vui chơi, giải trí độc đáo lần đầu tiên
xuất hiện trong cùng một quần thể, mang 
tới trải nghiệm sống thượng lưu đỉnh cao 
trong suốt 365 ngày.

* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
* Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu nhà/
công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm
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Nơi cư dân có đặc quyền trải nghiệm
“tắm biển trong nhà” xuyên suốt bốn 
mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, thả mình 
giữa những làn nước xanh tựa lam ngọc, 
lắng tai nghe những thanh âm của 
hạnh phúc bên bờ cát trắng mịn đầy 
tinh khôi.

HỒ BƠI
FOUR SEASONS

Bốn mùa

* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
* Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu nhà/
công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm

38

V I N H O M E S  O C E A N  P A R K  3  -  T H E  C R O W N



* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
* Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu nhà/
công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm

* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
* Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu nhà/
công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm

Beach Lounge
Nơi dừng chân ngắm nhìn vịnh biển bốn mùa 
tuyệt mỹ và thưởng thức những hương vị 
tươi mát miền nhiệt đới .
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“Viên ngọc xanh” khổng lồ quy mô lên 
tới 2,8ha trong lòng trái tim vịnh biển. 
Nơi cư dân và du khách có thể dành 
hàng giờ thoả thích tắm mát, bơi lội và 
trải nghiệm vô vàn hoạt động vui chơi 
giải trí biển kỳ thú cho cả gia đình giữa 
“thiên đường nhiệt đới” rực rỡ sắc màu.

Hồ nước mặn 
Tropical Lagoon

* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
* Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu nhà/
công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm
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Thế giới thần tiên dưới đáy đại dương 
với bộ ba sân chơi chủ đề: Cá Mập, Sứa 
Biển và Khám Phá, mang đến cho các 
cư dân nhí hàng loạt trò chơi vận động 
liên hoàn hấp dẫn.

Sân chơi trẻ em 
Aquarium

Sân chơi nước 
Coral
Không gian ngập tràn tiếng cười giòn tan 
của các bạn nhỏ khi được thoả sức nô 
đùa hàng giờ trên mặt nước và các cầu 
trượt nước sắc màu sinh động.

*Hình ảnh minh họa. Việc vận hành theo quy 
định của Ban quản lý tại từng thời điểm

*Hình ảnh minh họa. Việc vận hành theo quy 
định của Ban quản lý tại từng thời điểm
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Trải nghiệm mạo hiểm không thể bỏ lỡ 
tại Paradise Bay với các đường trượt đa 
màu sắc, đa tốc độ thử thách “bản lĩnh 
Aquaman” trong mỗi người chơi.

Vịnh trượt nước 
Aqua Bay

Điểm đến yêu thích của các cư dân 
đam mê “đường đua xanh” với 2 hồ bơi 
phong cách Olympics có chiều dài lên 
tới 50m và 100m, độ sâu 2,2m, quy mô 14 
làn bơi, có thể phục vụ cho các giải thi 
đấu bơi lội và nhu cầu tập luyện hàng 
ngày mà không cần phải đi đâu xa.

Với các cư dân nhí tài năng, đây sẽ là hồ 
bơi lý tưởng để các em siêng năng rèn 
luyện, nuôi dưỡng giấc mơ trở thành “Kình 
ngư” chuyên nghiệp trong tương lai.

Hồ bơi phong cách 
Olympics

*Hình ảnh mang tính chất cảm hứng

* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
* Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu nhà/
công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm
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Điểm đến lý tưởng của các sự kiện, 
lễ hội đặc sắc, quy mô tổ chức lên tới 
3.000 người với các chủ đề đa dạng 
như lễ cưới, đại nhạc hội, tiệc,... ghi dấu 
mọi khoảnh khắc đáng nhớ của cư dân 
và du khách bên bờ biển lãng mạn.

Quảng trường
sự kiện Marina Square

* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
* Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu nhà/
công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm
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Điểm hẹn sum vầy ấm cúng với các 
bếp BBQ VIP được quy hoạch riêng tư 
bên “bờ biển” nhằm mang đến những 
bữa tiệc nướng ngập tràn “hương vị 
hạnh phúc” cho các gia đình cư dân.

Công viên
BBQ Garden

Không gian rèn luyện thể chất thoáng 
đãng bên bờ biển, được trang bị hệ thống 
máy tập hiện đại, đa dạng, tác động đa 
nhóm cơ, giúp cư dân có một cơ thể khỏe 
đẹp đáng mơ ước.

Công viên
Gym Park

*Hình ảnh mang tính chất cảm hứng

* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
* Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu nhà/
công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm
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HẠNH PHÚC

NGAY TRƯỚC 
THỀM NHÀ

Du ngoạn năm châu

* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
* Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu nhà/
công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm

Nơi cuộc sống là một hành trình thưởng 
ngoạn Fine Living đa xúc cảm với bộ sưu 
tập 11 công viên Boutique Park và 11 hồ bơi 
đa phong cách trải khắp 08 phân khu xinh 
đẹp, lấy cảm hứng từ những thiên đường 
nghỉ dưỡng trên khắp thế giới.

53

V I N H O M E S  O C E A N  P A R K  3  -  T H E  C R O W N



Công viên Tropical Garden với hồ bơi phong 
cách resort nhiệt đới, vườn suối sương mù, 
vườn gym, vườn xích đu, sân chơi trẻ em 
chủ đề Sóng xanh,...

Công viên Gallery Avenue với điểm nhấn 
quảng trường nghệ thuật bên những hàng 
cọ, đài phun nước, sân chơi trẻ em chủ đề 
âm nhạc,...

Công viên Times Garden với quảng trường 
Thời đại, tháp Đồng hồ Đông Dương, hồ bơi 
Ngọc Trai, sân chơi trẻ em chủ đề Viễn dương, 
vườn Yoga,...

Phân khu
Thời Đại

* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
* Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu nhà/
công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm

Nơi đáng sống dành cho các chủ nhân 
yêu thích cuộc sống thời thượng, hiện đại, 
thuận tiện với vị trí vàng kế cận đường 
vành đai 3,5, TTTM Vincom Mega Mall và 
khu cao tầng sầm uất. Quy hoạch phân 
khu hoàn hảo, có tới 2 tòa tháp văn phòng 
và 3 công viên chủ đề rực rỡ sắc màu.
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Phân khu
Vịnh Tây

* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
* Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu nhà/
công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm

Nơi tái hiện một Santorini tuyệt mỹ trong 
ánh hoàng hôn với các dãy phố mang 
phong cách kiến trúc cổ điển, kết hợp với 
công viên chủ đề Santorini Garden, quy tụ 
các điểm nhấn đặc sắc như: hồ bơi resort 
rộng tới 850m2, con đường hoa rực rỡ, thềm 
ngắm cảnh trên cao lãng mạn trong chiều 
hoàng hôn, sân chơi trẻ em chủ đề Bầu trời, 
vườn BBQ, các sân tập thể thao. 

Đặc biệt, phân khu nằm ngay kế cận khu cao 
tầng sầm uất và khu parking zone hiện đại,
mang lại lợi thế kinh doanh vượt trội…
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Phân khu
Phố Biển

* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
* Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu nhà/
công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm

Không gian sống sôi động, sầm uất với các 
dãy phố Shophouse mang phong cách 
kiến trúc hiện đại lần đầu tiên xuất hiện 
tại các KĐT của Vinhomes, giao hoà cùng 
vẻ đẹp phóng khoáng lấy cảm hứng từ 
những resort nghỉ dưỡng tại Bali với hồ bơi 
phong cách  resort nhiệt đới, bể sục jacuzzi, 
sân chơi trẻ em chủ đề Sóng xanh, artwork 
Sóng xanh, vườn gym liên hoàn, các sân tập 
thể thao đa dạng,... 

Đặc biệt, phân khu Phố Biển nằm ngay tiếp 
giáp với khu quy hoạch giáo dục liên cấp từ 
Mầm non tới Phổ thông trung học, khu dân 
cư đông đúc và thương mại dịch vụ sầm 
uất, mang đến cuộc sống đủ đầy, vẹn tròn 
tiện ích dành cho cư dân.
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Phân khu
Ánh Dương

* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
* Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu nhà/
công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm

Sở hữu lợi thế vàng ngay kế cận Vịnh biển 4 
mùa Paradise Bay với các siêu tiện ích giải 
trí tầm cỡ, tiếp giáp khu giáo dục liên cấp từ 
Mầm non tới Phổ thông liên cấp, dễ dàng kết 
nối sang phân khu Hải Đăng để đi Quốc lộ 5A. 
Bên trong nội khu là cảnh quan nghệ thuật 
lãng mạn lấy cảm hứng từ châu Âu với quảng 
trường Europe Square, vườn tượng nghệ thuật 
cổ điển và công viên BBQ. 

Đặc biệt, tại đây, các em nhỏ sẽ vô cùng thích 
thú khi được hoà mình vào không gian sân chơi 
sinh động với chủ đề Sinh vật biển. Cùng với tổ 
hợp thể thao quy mô lên tới 10 sân tập đa dạng 
các bộ môn, phân khu Ánh Dương là ngôi nhà 
vô cùng lý tưởng với những cư dân đam mê 
thể thao, vận động.
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Phân khu
Vịnh Thiên Đường

* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
* Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu nhà/
công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm

Xứng danh vị trí trái tim, trung tâm của trung 
tâm Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown,  
phân khu Vịnh thiên đường sở hữu “viên 
ngọc quý giá nhất” của quần thể đô thị sinh 
thái biển - Vịnh biển bốn mùa Paradise Bay. 
Một điểm đến tầm cỡ thế giới với các siêu 
tiện ích biển lần đầu tiên xuất hiện, như 
hồ bơi nước mặn bốn mùa Four Seasons, 
hồ nước mặn nhiệt đới Tropical Lagoon, 
hồ bơi phong cách Olympics, vịnh trượt 
nước Aqua Bay, sân chơi nước Coral, quảng 
trường sự kiện Marina Square, BBQ garden, 
Gym park,… hứa hẹn thu hút hàng triệu 
lượt khách ghé chân.

Chỉ vài bước chân từ thềm nhà, cư dân 
Vịnh Thiên Đường sẽ được hít thở bầu 
không khí mát lành, trong trẻo, đầy khoan 
khoái của biển khơi, lắng tai nghe bản 
giao hưởng rộn ràng của thiên nhiên cuộc 
sống, đắm chìm trong những lễ hội rực 
rỡ sắc màu và tận hưởng biển xanh trong 
lòng phố suốt bốn mùa bên những người 
thân yêu.
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Viên ngọc quý giá, đẳng cấp và thượng lưu 
bậc nhất trong lòng Vinhomes Ocean Park 3 
- The Crown với các dãy biệt thự ven hồ 
khép kín, được quy hoạch theo hình lá cọ 
độc đáo, mang đến đặc quyền sống riêng 
tư, đảm bảo an ninh an toàn 24/7.

Trở thành chủ nhân thượng lưu của Đảo 
Ngọc, cư dân sẽ có đặc quyền tận hưởng 
đường chạy bộ ven hồ Coco Run xanh mát 
rợp bóng dừa và chuỗi tiện ích phong phú, 
riêng tư tại công viên Pearl Garden với 
hồ bơi phong cách resort, suối cảnh quan, 
vườn Gym, vườn BBQ VIP, vườn yoga, các 
sân tập thể thao,... dành riêng cho cư dân
Đảo Ngọc.

Phân khu
Đảo Ngọc

* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
* Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu nhà/
công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm
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Phân khu
Vịnh Xanh

* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
* Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu nhà/
công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm

vƯvƯNằm giữa 2 đại lộ huyết mạch chính của 
Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, 
Vịnh Xanh là phân khu biệt thự, nhà 
phố thượng lưu mang phong cách kiến 
trúc Hy Lạp cổ điển, với một mặt giáp 
sông nước xanh mát, kết nối trực tiếp 
với 3 đảo tiện ích riêng biệt và hướng ra 
dòng sông thơ mộng Bắc Hưng Hải, tạo 
nên không gian sống khoáng đạt, trong 
lành và tiện nghi cho các chủ nhân.

Điểm nhấn đắt giá nhất của phân khu là 
đảo công viên Caribbean Bay nổi trên 
mặt hồ với thảm thực vật xanh mướt 
tầm mắt, quy tụ bộ ba đảo tiện ích: đảo 
hồ bơi phong cách bờ vịnh Caribbean 
Bay; đảo thể thao Gym ngoài trời và đảo 
BBQ VIP bên hồ, mang đến những trải 
nghiệm nghỉ dưỡng thượng lưu tại gia 
cho cư dân.
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Phân khu
Hải Đăng

* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
* Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu nhà/
công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm

Phân khu Hải Đăng sở hữu toạ độ 
giao thương sầm uất bậc nhất của 
Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown 
với các dãy phố thương mại mang 
phong cách kiến trúc Hà Lan lần 
đầu tiên xuất hiện tại các khu đô thị 
Vinhomes.

Cảnh quan sinh thái nội khu độc đáo, quy 
tụ bộ ba điểm đến sôi động thu hút cư 
dân và du khách ghé chân:

Công viên biển Beach Garden với bể bơi 
nước mặn độc đáo phong cách Barcelona, 
sân chơi trẻ em chủ đề Truy tìm kho báu, 
sân chơi cát, vườn gym, vườn BBQ,… 

Công viên sóng biển Waverly Garden với 
bể bơi vô cực, đường dạo sóng biển, vườn 
BBQ, vườn gym, các sân tập thể thao,…. 

Công viên hải đăng Light House với đài 
phun nước, sân chơi trẻ em chủ đề Biển 
xanh, các sân tập thể thao đa dạng,...
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HẠNH PHÚC
KHẮP

KHÔNG GIAN
Lan toả

* Hình ảnh minh hoạ. Việc vận hành theo quy định của Ban Quản lý tại từng thời điểm
* Các hoạt động kinh doanh chỉ được thực hiện trong phạm vi ranh giới đất của Chủ sở hữu nhà/
công trình và tuân thủ các quy định của Ban quản lý tại từng thời điểm

Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, nơi 
mỗi chủ nhân tìm về chân giá trị hạnh 
phúc nguyên bản nhất, tinh khiết nhất, 
thuần chất nhất, lan toả từ tổ ấm đến 
khắp cộng đồng.
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Nơi mỗi tổ ấm là bến đỗ bình yên để mỗi 
thành viên trở về sau những hành trình 
cuộc sống

Nơi mỗi ngôi nhà là nền tảng vững chãi mở 
ra những trang đời hạnh phúc cho thế hệ 
tương lai

Nơi mỗi tài sản là báu vật truyền đời vô giá 
không gì sánh bằng

HẠNH PHÚC

TỪNG TỔ ẤM
TRONGĐong đầy

* Hình ảnh mang tính chất cảm hứng
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* Hình ảnh mang tính chất cảm hứng

Nơi quanh ta là hạnh phúc bao la, ngập tràn trong 
từng tổ ấm, đầy ắp trong khắp cộng đồng

Nơi ta được ngắm nhìn những người ta yêu thương 
hạnh phúc suốt bốn mùa

Nơi đó ta là những “Tỷ phú của hạnh phúc”
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HẠNH PHÚC

CỘNG ĐỒNG
Tràn ngập khắp

Nơi mỗi con tim hoà nhịp đập trong cộng đồng 
lớn, gắn kết bền chặt qua từng sự kiện, lễ hội 
xuyên suốt bốn mùa. Nơi cộng đồng nhân hoà 
là nền tảng phát triển của những thế hệ tương 
lai văn minh, biết trao đi yêu thương để nhận lại 
hạnh phúc.

* Hình ảnh mang tính chất cảm hứng
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03

05

07

09

Vị trí tâm mạch chiến lược của Thành phố 
phía Đông, sở hữu siêu kết nối "Song hành 
quốc lộ" chưa từng có, nơi tâm điểm của hệ 
thống siêu hạ tầng giao thông kết nối 
nghìn tỷ: cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, QL 5A, 
đường vành đai 3,5 và các cây cầu, vành đai 
chiến lược trong tương lai.

Thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích 
đẳng cấp Vingroup quy mô chưa 
từng có được cộng hưởng từ 3 đại đô 
thị Vinhomes Ocean Park 1, Vinhomes 
Ocean Park 2 - The Empire và Vinhomes 
Ocean Park 3 - The Crown với 2 TTTM 
Vincom, 2 bệnh viện Vinmec, 1 trường 
ĐH VinUni, 4 toà văn phòng, hàng chục 
trường Vinschool và hàng nghìn tiện ích  
mua sắm, nghỉ dưỡng, thể thao đồng bộ.

Sở hữu bộ sưu tập 11 boutique park với 
những không gian đầy cảm hứng từ 
những thủ phủ nghỉ dưỡng năm châu: 
Bali, Santorini, Barcelona, Caribbean,..

Sở hữu 11 hồ bơi độc đáo, đa phong cách 
trải khắp dự án, tạo nên phong cách sống 
nghỉ dưỡng, đầy phóng khoáng dành cho 
cộng đồng cư dân thành thị tinh hoa.

Phong cách kiến trúc độc đáo khác biệt 
với những phong cách lần đầu tiên 
xuất hiện tại các đô thị Vinhomes như 
phong cách Hiện Đại với những nét 
chấm phá đầy mạnh mẽ nổi bật hay 
phong cách Hà Lan tinh tế và kiêu kỳ. Đam mê thể thao được nâng tầm tinh 

tế với những tiện ích thể thao thượng 
lưu, đẳng cấp: cụm bể bơi phong cách 
thi đấu Olympics, đường chạy ven kênh 
Coco Run tuyệt đẹp, vườn gym, vườn 
yoga trên mặt nước,...

Cộng đồng thượng lưu của các cá nhân 
tinh hoa, chọn chất sống riêng khác 
biệt, tận hưởng cuộc sống tinh tế - 
“Ở phố, sống biển”, trọn thuận tiện, 
đủ riêng tư.

Tài sản truyền đời cho các nhà đầu tư. 
Với diện tích linh hoạt từ 56m2 đến hơn 
200m2, các sản phẩm nhà phố “Quận 
Ocean” mang đến những lựa chọn 
phong phú cho một khoản đầu tư 
thông minh, bền vững.

Địa thế độc tôn - "Minh đường
tụ thủy" nơi Tâm biển - kề hồ -
kế sông tất cả trong một,  mang đến 
khí hậu trong lành và sinh khí tài lộc 
thịnh vượng hiếm có cho chủ nhân.

Kiêu hãnh sở hữu Vịnh biển kỳ quan 
Bốn mùa sôi động hàng đầu Châu Á 
quy mô lên tới 12,3 ha mang đến cư dân 
trải nghiệm vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng 
biển 365 ngày hiếm có ngay giữa lòng 
thành phố.

giá trị
vĩnh cửu 
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