
Lưu ý chung: Quá trình thực hiện tài liệu này được tiến hành cẩn trọng và hợp lý, chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác 
hoặc thiếu sót nào. Các câu chữ, thông tin, mô tả sẽ không hoàn toàn trùng khớp với thực tế và sẽ phụ thuộc vào các thay đổi do đơn vị thực hiện 
của các bên liên quan có thẩm quyền yêu cầu, và không được sử dụng để cấu thành bất cứ giao dịch hoặc hợp đồng nào. Hình ảnh mang tính chất 
đại diện, minh họa, hình chụp, ảnh, bản vẽ và bản render chỉ là phối cảnh, và không được xem là đại diện của thực tế. Phối cảnh không phải là tỷ 
lệ chính xác, và có thể thay đổi / chỉnh sửa khi có chỉ định hoặc được sự đồng ý từ các bên có thẩm quyền. Tất cả thông tin được dùng tại thời điểm 
in ấn, và tài liệu có thể thay đổi khi có chỉ định hoặc được đồng ý từ đơn vị thực hiện hoặc các bên có thẩm quyền liên quan.

Disclaimer: Whilst reasonable care has been taken in the preparation of this brochure, the developer cannot be held responsible for any inaccuracies or 
omissions. The statements, information and depictions shall not be regarded or relied upon as statements or representations of fact, and are subject to such 
changes as may be required by the developer of the relevant authorities, and cannot form part of an offer or contract. Visual representations, illustrations, 
photographs, pictures, drawings, and art renderings are artists’ impressions only, and cannot be regarded as representation of fact. Artists’ impressions are not 
to scale, and are subject to change/amendments as may be directed or approved by the relevant authorities. All information is current at the time of print and 
the brochure are subject to changes as may be required or approved by the developer or the relevant authorities.
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01. Lối vào
          Deck entry

02. Khu tắm nắng                       
Pool deck with sunlounge

03.  Khu vực ngoài trời              
Outdoor lounge

04. Hồ bơi               
Swimming pool

05. Hồ bơi trẻ em   
Kid pool

06.  Khu picnic             
Picnic area

GHI CHÚ
Legend

07. Sân chơi trẻ em          
Children playground

08.  Khu BBQ            
BBQ area

09.  Khu tập ngoài trời               
Outdoor fitness garden

10.  Bể sục Jacuzzi                
Jacuzzi

11.  Bể bơi cạn             
Shallow pool

12.  Phòng tập gym (tầng 5)            
Gym (5th floor)

13.  Vườn trên cao (tầng 28)             
Sky Garden (28th floor)

14.  Khu thương mại             
F&B / Retail area

15. Phố thương mại             
Shophouse alley

16. Nhà trẻ              
Kindergarten

17. Rạp phim (tầng 2-3)             
Cinema (2nd-3rd floor)


