


Bỏ qua những ồn ào, náo nhiệt của đô thị sôi động xung quanh, 
Senturia Q9 Central Point là một thành phố nhỏ khép kín giữa 

thành phố lớn, an toàn, yên tĩnh nhưng vẫn hiện đại và tiện nghi.



Kiến tạo một không gian sống công nghệ xanh, 
thông minh - khu biệt thự chuyên gia liền kề với 
nơi làm việc ngay tại Khu công nghệ cao sẽ mang 
đến một không gian sống đa  sắc, là nơi lí tưởng 
để bạn có thể vừa thư giãn, nạp năng lượng, vừa 
hoàn thành tốt những mục tiêu hoài bão trong 
công việc.
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Toạ lạc tại phía Đông thành phố, Khu biệt thự Senturia Q9 
Central Point là nơi đón bình minh ấm áp cho cuộc sống tràn 
đầy năng lượng.

Chỉ cần 15 phút để đến khu đô thị mới Thủ Thiêm và trung tâm 
thành phố

5 phút đến Đại học quốc tế (Fulbright, FPT,...)
5 phút đến sân Golf Saigon Club
10 phút đến các trường học Quốc tế (BIS, AIS, BIS, TAS) 
10 phút đến bệnh viện quốc tế AIH, bệnh viện quận 9
10 phút đến các trung tâm thương mại đẳng cấp (Estella 
Place, Vincom Mega mall, Thao Dien Pearl...)
12 phút đến Khu đô thị Empire City, Sala, Palm City,...
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Thông qua hệ thống giao thông 
kết nối vượt bậc, từ Senturia Q9 
Central Point thật dễ dàng để 
kết nối với các tiện ích xung 
quanh & mang đến cho cư dân 
một môi trường sống - làm việc - 
giải trí thật sự khác biệt.
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Trung tâm mua sắm đẳng cấp

Hệ thống trường quốc tế

Sân golf chuẩn quốc tế Trung tâm giải trí sành điệu



Gia nhập cộng đồng chuyên gia tại Senturia Q9 Central 
Point cũng chính là gia nhập một cộng đồng tinh hoa với 
các chủ nhân có quan điểm sống hiện đại, gu thẩm mỹ tinh 
tế và phong cách sống tự chủ, an nhiên; ưa thích sự hài hòa 
với thiên nhiên và  cộng đồng.
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Một không gian sống đa sắc, 
liền kề với nơi làm việc và 
chan hòa với thiên nhiên, là 
nơi lí tưởng để bạn vừa có thể 
thư giãn, nạp năng lượng; vừa 
hoàn thành tốt những mục 
tiêu nghề nghiệp đặt ra.
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Bạn có thể thư giãn trong làn nước trong 
xanh, tản bộ và tận hưởng làn gió mát dưới 
hàng cây, đọc sách hay vui đùa cùng gia 
đình trong khu công viên xanh rộng lớn với 
thảm thực vật đa dạng, kết hợp hài hòa giữa 
hệ sinh thái bản địa sẵn có.
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Khu biệt thự Senturia Q9 Central Point là bản 
tình ca giao hòa giữa nét quyến rũ của kiến 
trúc cổ điển kết hợp với nét phóng khoáng, 
vững chãi của kiến trúc Địa Trung Hải.
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(*) Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện 
tài liệu này. Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng tham khảo.
Hình ảnh & bố trí nội thất mang tính chất minh 
họa. Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp 
đồng mua bán
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(*) Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện 
tài liệu này. Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng tham khảo.
Hình ảnh & bố trí nội thất mang tính chất minh 
họa. Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp 
đồng mua bán

(*) Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện 
tài liệu này. Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng tham khảo.
Hình ảnh & bố trí nội thất mang tính chất minh 
họa. Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp 
đồng mua bán
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(*) Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện 
tài liệu này. Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng tham khảo.
Hình ảnh & bố trí nội thất mang tính chất minh 
họa. Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp 
đồng mua bán
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tienphuoc.com

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO

HTS (Hi-Tech Trading and Services Limited Company) có trụ sở tại Lô T2-4 
đường D1, Khu công nghệ cao Quận 9 TP.HCM. HTS là chủ đầu tư dự án 
Senturia Q9 Central Point.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TIẾN PHƯỚC

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.

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 trội.

CTCP BĐS Tiến Phước là đơn vị phát triển dự án Senturia Q9 Central Point.

EMPIRE CITY

KHÁCH SẠN LE MERIDIEN SAIGON BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MỸ(AIH)

SENTURIA AN PHÚ SENTURIA NAM SAI GON

SENTURIA VƯỜN LÀI

PALM CITY

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ CẢNH QUAN

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ NỘI THẤT

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ QUY HOẠCH
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www.senturia.com.vn

Liên hệ


