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MASTERI AN PHÚ

Vị trí kim cương Thảo Điền, Quận 2, tiếp giáp 3 mặt tiền đường  
Xa Lộ Hà Nội, Võ Trường Toản và Đường số 9.

Liền kề  ga số 7 (An Phú) tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên
và mạng lưới giao thông hiện đại, di chuyển nhanh chóng đến trung 
tâm và các khu vực lân cận.

Tận hưởng trọn vẹn một không gian sống xanh  đẳng cấp resort 
với sự riêng tư tuyệt đối .

Sự lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống viên mãn của một cộng đồng 
thịnh vượng ngay trung tâm Thảo Điền.

Uy tín từ đội ngũ phát triển  dự án, đảm bảo một sự đầu tư vững vàng
 dành cho những người dẫn đầu.

Dự kiến bàn giao trong Quý I/2019



Hướng đi 
Sân Bay
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VỊ TRÍ KIM CƯƠNG

Trường Quốc tế Sài Gòn (IS), trường
Quốc tế Anh Quốc (BIS) và hệ thống
trường công lập, dân lập và quốc tế
(từ mầm non đến đại học)

01 PHÚT

Ga số 7 (An Phú) tuyến Metro số 1,
TTTM Vincom Mega Mall Thảo Điền,
Công viên trung tâm Masteri Thảo Điền

02 PHÚT

Các nhà hàng cao cấp với đa dạng sắc
màu ẩm thực. Bệnh viện, phòng khám
quốc tế, và các tiện ích vui chơi giải trí
khác của cộng đồng quốc tế Thảo Điền

05 PHÚT

Trung tâm Quận 1, sân bay quốc tế
Tân Sơn Nhất và các khu vui chơi
giải trí sầm uất lân cận

>10  PHÚT

1 Trường Quốc Tế Sài Gòn

2 Nhà hàng The Deck

3 Vincom Mega Mall Thảo Điền

4 Mega Market An Phú

5 TTTM Parkson

6 Phòng khám Family Medical Practice

7 Trường Quốc Tế Anh Quốc

8 Nhà hàng Villa Sông

9 Khu vui chơi giải trí Saigon Outcast

10 Siêu thị Big C Thảo Điền



Chỉ vài phút đến ngay các dịch vụ tiện ích với đa dạng sự lựa 
chọn tại khối đế shophouse thương mại  của tòa nhà

Thỏa thích mua sắm và vui chơi giải trí  tại TTTM Vincom 
Mega Mall Thảo Điền  và các nhà hàng, cafe, khu ẩm thực

 phong phú tại cộng đồng quốc tế thịnh vượng Thảo Điền

Hệ thống các trường dân lập, công lập và quốc tế
 (từ mầm non đến đại học) đảm bảo chất lượng giáo dục tiên tiến

Bệnh viện, phòng khám chuẩn quốc tế mang đến 
những dịch vụ y tế cao cấp

Hòa nhịp sống  sôi động của Sài Gòn và tận hưởng những 
tiện ích giải trí hiện đại tại trung tâm thành phố với 
tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên tại ga số 7 (An Phú)



Hơn 2/3 diện tích  dành cho không gian xanh  và các
tiện ích chuẩn resort 5 sao

Khu compound  yên tĩnh với hệ thống bảo vệ 24/7

Lối đi nội bộ tràn ngập sắc xanh

Hồ bơi Oceano  trải rộng 500m 2

Thư giãn tại các cụm đảo nghỉ dưỡng Leisure Island

Khu  vui chơi trẻ em Wonderland với đa dạng trò chơi
dành cho mọi lứa tuổi và sở thích

Khu vườn trên không Sky Jardin  độc đáo với
diện tích khổng lồ 1.300m 2

Vườn  thiền Zen Garden

Khu  thư giãn Yoga Retreat

Sky Arts  - sân khấu biểu diễn nghệ thuật

Sky Cinema - rạp chiếu phim “ngàn sao” 

Khu  vực BBQ  ngoài trời



Chủ đầu tư Thảo Điền Investment với thương hiệu BĐS 
Masteri  cam kết sản phẩm – dịch vụ tốt nhất đáp ứng các tiêu 
chuẩn sống cao cấp

Ngân hàng TMCP Techcombank  bảo lãnh, quản lý tài chính 
dự án, đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi khách hàng.

Tổng thầu xây dựng Coteccons  cam kết chất lượng và tiến độ 
thi công vượt trội.

Tập đoàn quản lý BĐS Savills  hàng đầu thế giới đảm bảo chất 
lượng vận hành và quản lý.

Tập đoàn Artelia Group (Pháp) nổi tiếng về quản lý dự án, thi 
công, tư vấn giám sát nhiều dự án lớn trên thế giới.

Công ty Thiết kế Kiến trúc và Đô thị nổi tiếng Tange Associates  
(Nhật Bản) với các công trình đẳng cấp thế giới.

Đơn vị thiết kế Finko kinh nghiệm với nhiều dự án tên tuổi, 
mang đến không gian và kiến trúc độc đáo.



Địa chỉ dự án: 19 1 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM


