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Ý tưởng hình thành nên Bella Vista bắt nguồn từ không gian xanh
thoáng đãng, mong muốn kiến tạo một phong cách sống hiện đại
trong chính những điều bình dị nhất. Để Bella Vista là nơi trở về
sau những bộn bề lo toan của cuộc sống, là không gian tạo nên
những ký ức tuổi thơ của con trẻ, nơi mà mọi giấc mơ sẽ bắt đầu.

Dự án sở hữu vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi cùng không gian 
sống trong lành. Với các tiện ích nội khu, ngoại khu hiện đại Bella
Vista chắc chắn sẽ là nơi tuyệt vời để bạn và gia đình có những
phút giây thăng hoa, tận hưởng cuộc sống viên mãn.

Bella Vista điểm tô sắc màu cuộc sống cho gia đình bạn, đem niềm 
tin và sự khang vượng đến với mọi nhà.

BELLA VISTA
Nơi đến của bình yên
Chốn về của hạnh phúc
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Bella Vista chú trọng vào không gian vui chơi thoải mái, trong 
lành và an toàn cho các cư dân nhỏ tuổi. Công viên cây xanh 
được bố trí xen kẽ giữa các dãy phố, mang đến cho gia đình bạn 
một không gian xanh hoàn hảo, để con trẻ có những trải nghiệm 
ấu thơ tuyệt đẹp. Bởi chúng tôi hiểu rằng niềm hạnh phúc của 
con trẻ cũng là niềm hạnh phúc của gia đình.

BELLA VISTA
Kiến tạo cuộc sống xanh
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Nơi hưởng thụ một phong cách sống hiện đại giữa không gian
thoáng đãng, ngập tràn màu xanh.
... tại Bella Vista - Mọi tiện ích cuộc sống nằm trong tầm tay bạn

CHUẨN MỰC CỦA
CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI
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Bella Vista trải rộng trên diện tch 70ha nằm tại xã Đức Lập Hạ,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Dự án nằm trên mặt tền đường tỉnh
lộ 8 kết nối với quốc lộ 22.
Tọa lạc tại trung tâm phía Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, liền kề
thị trấn Củ Chi, Bella Vista may mắn được thừa hưởng các tện ích
sẵn có của khu vực trong bán kính 4km: Hệ thống trường học liên
cấp chuẩn quốc gia, bệnh viện, trung tâm hành chính, trung tâm
thương mại, trung tâm vui chơi giải trí…

Từ Bella Vista:
- 5 phút đến trung tâm thị trấn Củ Chi
- 5 phút đến KCN Tân Phú Trung, KCN Đức Hòa III
- 20 phút đến sân bay Tân Sơn Nhất
- 30 phút đến trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

VỊ TRÍ DỰ ÁN 
Mọi nẻo đường đều dẫn tới Bella Vista
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TIỆN ÍCH BELLA VISTA

BẾN DU THUYỀN

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Bella Vista là dự án phức hợp mang phong cách thiết kế đô thị hiện đại. Tại đây, bạn sẽ không còn
phải lãng phí thời gian cho những quãng đường xa xôi, di chuyển vất vả đến các địa điểm mua sắm
khác nhau. Bella Vista sẽ cho bạn trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp với không gian vui chơi, giải trí,
mua sắm hiện đại tại trung tâm thương mại sầm uất, gần kề ngay khu nhà của bạn.

Đến với Bella Vista, bạn sẽ được chào đón bởi hồ điều hòa rộng, công viên xanh và bến
du thuyền tấp nập. Con kênh trong lành, uốn mình bên những con đường cong cong xanh
mát sẽ khiến bạn ngỡ như đang lạc vào một thiên đường xanh, nơi mà mỗi bước chân qua
là một khám phá mới mẻ và thú vị…
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TIỆN ÍCH BELLA VISTASẽ không còn những lo lắng
về việc chọn trường cho
con, không còn những lo
ngại về khoảng cách, hệ
thống trường học liên cấp,
đặc biệt là trường mầm 
non tiêu chuẩn quốc tế 
ngay tại Bella Vista mang
đến một môi trường giáo
dục hiện đại và toàn diện.

Trung tâm y tế chất lượng
cao chăm sóc nhu cầu sức
khỏe của cư dân.

Bể bơi chân mây xóa tan lo
âu bộn bề. Bạn sẽ được
đắm mình trong làn nước
trong xanh, ngắm nhìn
cảnh quan xanh mát tuyệt
đẹp của dự án.

KINDER GARDEN BIRD
TRUNG TÂM Y TẾ CHẤT LƯỢNG CAO CHĂM SÓC NHU

CẦU SỨC KHỎE CỦA CƯ DÂN
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CÔNG VIÊN VEN SÔNG

Bella Vista chú trọng vào không gian vui chơi an toàn, thoải mái và trong
lành cho các cư dân nhỏ tuổi. Các gia đình có thể an tâm tận hưởng những
giây phút vui chơi ngoài trời thỏa thích, để con trẻ tự do nô đùa và khôn 
lớn mỗi ngày.

PARK RIVER
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BIỆT THỰ
SONG LẬP 
Khu biệt thự song lập với 
kiến trúc độc đáo tinh tế 
mang nét sống hiện đại góp 
phần thể hiện phong cách 
riêng của gia chủ thành đạt.
Khu biệt thự nằm giữa công
viên trong lành yên ả, đồng 
bộ hoàn hảo với các tiện ích
nội khu, vừa chu toàn cho 
mọi nhu cầu sống, vừa đảm 
bảo cuộc sống xanh, khỏe 
mạnh cho mọi thành viên 
trong gia đình.

ĐẲNG CẤP SANG TRỌNG CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU
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NHÀ LIÊN KẾ

Khu nhà liên kế hướng ra công viên nhưng không làm mất đi tính riêng tư vốn có... Mỗi chiều 
về bạn có thể cùng gia đình và con trẻ tản bộ, đạp xe, thả diều qua những con đường rợp 
bóng, hay đi dạo ven sông để tận hưởng những cơn gió mát lành…
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PHỐ THƯƠNG MẠI SẦM UẤT VEN SÔNG

Là khu phức hợp với không 
gian kiến trúc linh hoạt gồm 
những phòng nghỉ trên lầu 
và dịch vụ ẩm thực, vui chơi, 
mua sắm ở tầng trệt. Dãy phố 
thương mại được kết nối với 
nhau bằng đường dạo bộ tạo 
nên một không gian sống kết 
hợp với kinh doanh liên hoàn, 
sinh động và hấp dẫn.

SHOPHOUSE



BELLA VISTA 

- Tổng vốn đầu tư: 1.500 tỷ đồng
- Tổng nền diện tch dự án: 70ha
- Nền nhà phố và biệt thự: 2.400 nền chiếm
24% tổng diện tch
- Đất cây xanh mặt nước: 18ha chiếm 18%
tổng diện tch
- Diện tích còn lại là đất dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật
- Tiện ích: Trung tâm thương mại, trường học, y tế, 
văn phòng, khu liên hợp thể thao Bella Vista là dự án 
phức hợp bao gồm tổ hợp văn phòng, nhà ở cao cấp 
kết hợp dịch vụ thương mại. Thiết kế mang phong 
cách hiện đại, tối ưu và thân thiện môi trường. Với 
mô hình đô thị cao cấp khép kín, Bella Vista kiến tạo 
nên một môi trường sống trong lành, gần gũi thiên 
nhiên, tách biệt khỏi sự ồn ào tấp nập của phố thị. 
Cuộc sống tại Bella Vista là sự hòa quyện tuyệt với 
giữa phong cách sống đẳng cấp và riêng biệt cho 
mọi gia đình.



Địa chỉ :  Ấp mới 2, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An
Hotline:  1900 0039 - 1900 0079
Email:   info@diaoctrananh.com
Website:   www.bellavista.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TRẦN ANH LONG AN


