


Thuở nhỏ tôi đã từng sống gần gũi với cỏ cây trong vườn.

Tôi thích sự bình yên của những buổi sớm mai, thích sự tĩnh lặng trong 
những khu vườn xanh mướt, nơi yên ắng có thể nghe tiếng lá cây xào xạc, 
tiếng chim hót trên những vòm cây. Nhiều năm rồi, dù đi đâu tôi vẫn nhớ về 
khu vườn xưa – nhớ về những ký ức trong trẻo, yên bình và hạnh phúc trong 
khu vườn ngập nắng.

…. Ẩn sau phố thị nhộn nhịp và đông đúc, giữa lòng khu Nam Sài Gòn tấp nập,
đó là khu vườn yên bình & đầy cuốn hút. Với tôi, đây là nơi trở về hoàn hảo 
để tìm thấy sự bình an trong cuộc sống.

của sự bình yên
Nơi dừng chân



Có những khoảnh khắc bình yên không gì thay thế được...

Đó là những buổi sớm mai thức dậy, bạn nghe tiếng chim 
hót líu lo trên những cành cây trước hiên nhà, nghe tiếng 
ríu rít của trẻ thơ khi chạy tung tăng cùng ông bà.

Ngay khi mở cửa, gió sẽ lùa vào, mang theo những tia 
nắng ban mai quyện mùi hương tinh khiết của cỏ cây ngập 
tràn không gian, mang đến sức sống cho cả ngôi nhà.

Đó chính là khoảnh khắc tuyệt vời đầu tiên trong ngày của 
bạn tại ngôi nhà ngập tràn cảm xúc này.

NƠI NỐI DÀI CẢM XÚC



Tại Senturia Nam Sai Gon, không gian sống xanh chan hòa giữa thiên nhiên
và con người được bắt gặp ở mọi nơi, từ những khu vườn, bờ kênh, đến công
viên đều là nơi sinh hoạt cộng đồng…

Trên 1 khuôn viên rộng lớn với hơn 37,000 mét vuông dọc bờ sông Hiệp Ân và
bao quanh dự án Senturia Nam Sai Gon được thiết kế như một khu vườn lớn
với các khu vườn nhỏ đan xen mang phong cách Địa Trung Hải. Mỗi khu vườn
sẽ có những chủ đề và thiết kế cảnh quan riêng – bạn có thể thả lỏng và thư
thái ngắm Vườn hoa hồng, dạo chơi trong Khu vườn Sức khỏe, tĩnh lặng dưới
vòm cây xanh trải dài trong cung đường của Khu rừng Ký ức….

Khu vườn đầy nắng gió và vẫn đủ sự bình yên để những người bạn tri kỷ mỗi dịp
ghé thăm đều muốn ngồi lại thưởng thức một tách trà, lắng nghe tiếng gió,
ngắm hoa lá rộn ràng màu sắc cùng hơi thở nhẹ nhàng, thật khẽ của thiên nhiên
xung quanh.

nâng niu cảm xúc
Khoảng xanh



Góc vườn ngọt ngào bình yên
với những khóm hồng rực rỡ,
bãi cỏ xanh, cây cầu nhỏ...
Các con sẽ được khám phá
thiên nhiên khi thỏa thích
chơi đùa với cầu trượt, xích
đu, tượng các động vật nhỏ…

VƯỜN TUỔI THƠ

Tôi thấy vui với quyết định chọn sống ở khu dân cư này, bởi không
chỉ có một mảnh vườn riêng trước nhà để thỏa sức vun xới, tôi còn
có thêm những khu vườn rộng với nhiều hoa tươi cỏ lạ; có thêm
sự gắn kết với thiên nhiên, thêm tinh thần kết nối với những người 
thân yêu.

SỐNG CÂN BẰNG & BỀN VỮNG

Sự kết hợp hài hòa giữa thiên
nhiên và kiến trúc Địa Trung
Hải tại Vườn ẩm thực tạo
một khung cảnh bình yên,
dung dị.

Cả gia đình sẽ cảm nhận được
sự thư thái và bình yên khi
cùng nhau quay quần &
thưởng thức những bữa tiệc
BBQ hấp dẫn trong khu vườn
mát mẻ, đượm mùi hương của
cỏ cây, hoa lá.

VƯỜN ẨM THỰC 



Những căn nhà mang phong cách Địa Trung Hải giữa lòng Nam Sài Gòn 
sẽ là niềm thương nhớ của rất nhiều người khi có dịp ghé thăm.

Màu vàng của nắng nhạt cùng thiết kế độc đáo làm nổi bật vẻ
thanh lịch, trang trọng của cả một dãy phố. Chắc hẳn vì lẽ đó, mà ngay
từ ánh nhìn đầu tiên, bạn sẽ không nỡ dời mắt khỏi ngôi nhà này.

tinh tế, sang trọng
Kiến trúc Địa Trung Hải



Dưới cái nắng nồng nàn của vùng đất Phương Nam, 
những giàn hoa trong khu vườn Địa Trung Hải vẫn 
bung nở trên những hiên nhà, cổng vòm trước cửa.

Vẻ đẹp lãng mạn, ngọt ngào của
những khu vườn xanh tươi, hòa 
chung nhịp điệu của màu tường
vàng của lúa mì thơm ngát, màu
xanh olive, tạo nên một không gian 
tràn ngập sức sống.



khác biệt, đầy lôi cuốn
Hơi thở Địa Trung Hải

Trong nền nhạc giao hưởng giữa nắng, gió của vùng đất ven sông, 
dãy nhà với màu đất nung terracotta thổi làn hơi ấm nồng vào
diện mạo của khu phố mang phong cách Địa Trung Hải, mang đến 
sự khác biệt và lôi cuốn.

Từng không gian là một khoảng trời hạnh phúc, là nơi để mỗi
gia đình quây quần sum họp, và là nơi có thể trút bỏ những lo toan 
thường nhật để cảm nhận trọn vẹn sự thư thái bình yên trong mỗi 
con người chúng ta.



tấp nập giao thương
Phố xây tổ ấm

Sở hữu vị trí mặt tiền trên những cung đường giao thương sầm uất của
khu đất, nhà phố thương mại là nhịp đập sôi động với những trải nghiệm
thú vị và vô cùng hấp dẫn của Senturia Nam Sai Gon.

Kiến trúc một tầng trệt, một tầng lửng và hai tầng lầu được tận dụng tối
đa để phục vụ cho cuộc sống gia đình cũng như thuận lợi để điều hành
công việc kinh doanh mà vẫn hòa hợp với không gian xung quanh.

Thuận vợ thuận chồng, tổ ấm của bạn được bền chặt không chỉ từ cơ hội
kinh doanh vững chắc mà còn từ môi trường sống trong lành, hiền hòa.



Tọa lạc ngay tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, chỉ cần vài phút di chuyển,
cư dân có thể tận hưởng cuộc sống với đầy đủ hệ thống tiện ích đồng bộ, hiện đại 
với các Khu trung tâm mua sắm sầm uất, các thương hiệu ẩm thực, nhà hàng,
cà phê... Vị trí tiềm năng giúp bạn tiết kiệm thời gian di chuyển, và vẫn gắn kết với 
nhịp sống sôi động với các khu vực xung quanh.

cuộc sống



thịnh vượng tương lai
Dẫn lối hạnh phúc

Câu chuyện về chuỗi thương hiệu Senturia bắt đầu từ 
những nỗ lực không ngừng trong suốt 26 năm của
công ty CP BĐS Tiến Phước với mong mỏi kiến tạo
môi trường sống đẳng cấp, hiện đại với đầy đủ tiện ích 
hoàn hảo cho một cuộc sống đủ đầy, thịnh vượng.

Chúng tôi nỗ lực để kiến tạo những không gian sống 
để mỗi cư dân được cảm thấy đó là nơi mình thuộc về; 
với những giá trị tinh thần, phong cách sống ẩn chứa 
bên trong.

Thuộc chuỗi thương hiệu nhà phố biệt thự do Tiến 
Phước phát triển, Senturia với thông điệp “trường tồn”, 
“chạm đến các cung bậc cảm xúc”, những căn nhà 
thuộc dòng sản phẩm Senturia không chỉ sang trọng, 
tinh tế mà còn hứa hẹn về một cuộc sống sung túc, 
tiện nghi, chạm đến cảm xúc và đánh thức được các 
giác quan: thị giác, vị giác, thính giác, xúc giác và 
khướu giác.



mong tìm về
Tổ ấm

Với tôi, tổ ấm đích thực phải là nơi mà ta mong muốn trở về mỗi khi
chiều xuống. Mọi lo toan mệt mỏi của cuộc sống sẽ tạm tan biến
sau cánh cổng nhà mình. Và quan trọng hơn, căn nhà đó phải là nơi
gắn kết và chia sẻ của các thành viên trong gia đình.

Senturia Nam Sai Gon là một ngôi nhà lạc quan, sống động nhưng
tràn đầy cảm xúc, ấm áp, và thân tình như thế; nơi mà ta luôn muốn
trở về mỗi khi chiều xuống, và là nơi có thể tạm trút bỏ những lo
toan thường nhật để cảm nhận sự thư thái bình yên bên những
người mình yêu thương.



Tiến Phước là một chủ đầu tư danh tiếng tại
Việt Nam, đi đầu trong nhiều giải pháp đồng bộ 
trong lĩnh vực bất động sản, y tế, cơ sở hạ tầng.

Được thành lập vào đầu những năm 90,
Tiến Phước đã khẳng định được danh tiếng qua 
việc triển khai thành công hàng loạt các dự án lớn 
ở quận 1, quận 2, quận 5, quận 9, quận 12, huyện 
Bình Chánh tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác 
trên khắp cả nước. Danh mục đầu tư của
Tiến Phước rất đa dạng với các dự án khu đô thị, 
khu đô thị phức hợp, thương mại, văn phòng 
khách sạn 5 sao và bệnh viện quốc tế.

Công ty Tiến Phước tạo dựng uy tín của mình 
bằng cách kết hợp kỹ năng kinh doanh và sự
cẩn trọng trong việc đưa ra thị trường những
sản phẩm bất động sản có giá trị đích thực,
có thiết kế và chất lượng vượt trôi.



Ong & Ong là một công ty thiết kế đến từ Singapore với bề dày 
hoạt động trên 40 năm.
 
Với đội ngũ kiến trúc sư có chuyên môn cao, thiết kế nội thất 
thông minh và thiết kế cảnh quan sáng tạo, Ong & Ong đang được 
biết đến là đơn thiết kế hàng đầu trong toàn khu vực Châu Á.

Hiện tại Ong & Ong có văn phòng hoạt động tại 13 quốc gia và 
quản lý dự án tại hơn 20 thành phố lớn trải rộng trên 3 châu lục.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ CẢNH QUAN & NỘI THẤT

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Ánh Sáng Phương Nam được 
thành lập với những nhân sự chủ chốt từ những cán bộ có nhiều 
kinh nghiệm của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
(NAGECCO) trong các lĩnh vực: Quy hoạch, thiết kế hệ thống
hạ tầng; thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát
thi công các công trình hạ tầng; dân dụng và công nghiệp; quản lý 
dự án.

Với bề dày kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn và sự thông hiểu 
luật pháp, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành kết hợp với sự năng 
động của một tổ chức trẻ, Công ty Tư vấn Xây dựng Ánh Sáng 
Phương Nam đã và đang thực hiện tốt những dự án lớn của các 
Chủ đầu tư trong và ngoài nước.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC



Văn phòng Kinh doanh & Tiếp thị
Lầu 6, tòa nhà Riverbank Place

3C Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM

Hotline

1800 6627

www.senturia.com.vn


