




With its irreplaceable beauty, France is the symbol of a romantic and first-class life  
in the dreams of many. Works of architecture, decorative patterns, everyday items,  
and iconic foods contain symbolic values of culture, art, and spiritual meaning  
which have become unique and colorful symbols of l’Hexagone.

Nước Pháp mang những nét đẹp riêng xuất hiện trong giấc mơ của  
mỗi người về một cuộc sống lãng mạn và ngọt ngào, sang trọng và  
thời thượng. Những công trình kiến trúc, hoa văn trang trí, vật dụng 
thường ngày, món ăn đặc trưng… đều chứa đựng nhiều điều thú vị  
về văn hóa, nghệ thuật và ý nghĩa tinh thần quý báu, trở thành  
những biểu tượng đa dạng và độc đáo về đất nước hình lục lăng.

The commencement of “La vie est belle”

CuộC sống tươi đẹp 
bắt đầu từ đây



Inspired by a love of pure natural living spaces,  
an everlasting passion for  architectural arts, and the romantic  

yet sophisticated moments of Paris,  SwanBay La Maison   
A world-class French inspired masterpiece - has been developed.

Bắt nguồn từ tình yêu đối với cảnh sắc thanh bình,  
niềm đam mê bất tận với nghệ thuật kiến trúc, gợi cảm  

nguyên vẹn những khoảnh khắc tinh tế của cuộc sống ở Paris, 
để xây nên SwanBay La Maison - Kiệt tác toàn bích sắc Pháp.

A unique piece for connoisseurs

Món quà độC bản  
dành Cho  

Chủ nhân danh giá



Hình minh họa

Artistic values and love are harmoniously combined in marvelous riverside villas.  
SwanBay La Maison is not just about breathtaking architecture and a premium atmosphere,  

it is also about its vast river and green surroundings. Here is where pure feelings of life  
are revived in an avant-garde community with a “Resort at home” concept.

Giá trị nghệ thuật và tình yêu kết hợp hài hòa trong những tuyệt phẩm biệt thự nguy nga  
ven sông. SwanBay La Maison không chỉ có kiến trúc hoành tráng, không gian sang trọng  

mà còn sở hữu sông nước mênh mông, cảnh quan xanh mát. Nơi đây gợi lên xúc cảm  
thuần khiết của cuộc sống với phong cách “Resort tại gia” cho cộng đồng tinh hoa. 

swanbay La Maison 
Riverside French architectural masterpiece 

Kiệt táC Kiến trúC  
hoàn Mỹ ven sông



Owning a home in an oasis of nature is the dream of many. 
Peaceful and natural surroundings are meticulously and harmoniously  

arranged to make every detail perfect. Every park in SwanBay La Maison has  
its own beauty and is a symbol of the harmony of architecture and nature.

Tận hưởng phong cảnh thiên nhiên tuyệt diệu ngay tại nhà mình là khao khát của biết bao người. 
Vẻ đẹp thanh bình, nguyên sơ của cảnh sắc trên đảo tự nhiên được trau chuốt tỉ mỉ,  

bài trí hài hòa tạo nên sự hoàn hảo đến từng chi tiết. Các công viên tại SwanBay La Maison  
đều mang vẻ đẹp riêng là biểu tượng của sự gắn kết giữa thiên nhiên và kiến trúc.

the enchanting serenity  
of paris on your doorstep

thưởng ngoạn  
Mỹ Cảnh paris 

ngay tại nhà Mình 

Hình minh họa



SwanBay La Maison creates a living space with facilities that are above and 
beyond which make everyday a new experience for its residents. The premium 

system of facilities helps residents indulge their personal feelings, expand their 
capacity for enjoyment, and connect with nature, their community, and their 

true selves. It is the art of enjoying life in the most elegant and meaningful way. 

SwanBay La Maison tạo ra một miền sống mới vượt hẳn những  
chuẩn mực tiện ích từng có để mỗi ngày trôi qua là một trải nghiệm  

bất ngờ cho cư dân. Hệ thống tiện ích tại đây giúp nuông chiều  
cảm xúc cá nhân, nới rộng khả năng thụ hưởng và tạo sự kết nối  

đa chiều với thiên nhiên, con người, đặc biệt là với chính bản thân. Đó là  
nghệ thuật tận hưởng cuộc sống một cách nhẹ nhàng và ý nghĩa nhất. 

Where dreams are no longer dreams

tuyệt vời hơn những 
điều từng Mơ ướC



At SwanBay La Maison, an exclusive system of amenities creates  
a new living standard for its residents. Facilities for dining, entertainment, 

and fitness, following the benchmarks of world-class resorts,  
help revive all senses, create peace of mind, and find passion in life.

Chuỗi tiện ích đặc quyền tại SwanBay La Maison tạo nên lối sống mới cho cư dân. Dịch vụ  
tiện ích về ẩm thực, giải trí, rèn luyện sức khỏe… được đầu tư theo chuẩn mực của các resort  

nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Hệ thống tiện ích thời thượng giúp cư dân được làm mới các  
giác quan mang lại sự bình an trong cơ thể và tâm trí, khơi dậy niềm say mê cuộc sống. 

state of the art living

Chuẩn sống  
thời thượng

Hình minh họa



Khu vực đa chức năng
Waterfront multi-space

Khu cắm trại
Camping lawn

Thể dục ngoài trời
Outdoor fitness

Tiệc nướng ngoài trời 
BBQ area

Quảng trường ven sông
Waterfront plaza

Cà phê ngoài trời
Outdoor cafe

Khu vực thư giãn
Multi seating

Đài phun nước
Water feature

Bãi đậu xe
Parking

Hồ bơi và hồ Jaccuzi
Swimming pool & Jaccuzi

Sân chơi nước
Water playground

Clubhouse
Clubhouse

Vòng xoay ngựa gỗ
Carousel

Sân chơi cát
Sand playground

Hồ bơi trẻ em
Kids pool

Đường chạy bộ ven sông
Jogging track
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premium facilities

tiện íCh 
vương giả 

Hình minh họa

É l i t e
CÔNG VIÊN

J A R D i N
CÔNG VIÊN

l u m i è R e
CÔNG VIÊN

CÔNG VIÊN

R i v i è R e

Hình ảnh và thông số thiết kế dựa theo quy hoạch 
hiện tại với mục đích minh họa và có thể thay đổi.

B



The most outstanding feature of an elite lifestyle is tailored luxury, 
emphasizing the appreciation of beauty and spiritual values.  

The art of enjoyment of world-class daily amenities  
conveys the ultimate sophistication of deserving owners.

An admirable beauty with the combination of being 
sophisticated yet elegant, natural yet exquisite.  
Exclusive and limited-edition villas with exceptional 
designs that bear the owner’s personal touch  
of style and confirm a timeless elegant lifestyle  
of privileged living for a limited few. All are  
developed to promote the ‘Ton Sur Ton’ style  
which connotes the owner’s very unique tastes.

Dấu ấn của phong cách thượng lưu đó chính là cá nhân hóa sự xa xỉ  
bằng lối sống đề cao cái đẹp và trân trọng những giá trị tinh thần.  
Chính nghệ thuật tận hưởng những tiện ích đẳng cấp thường nhật  

mang lại sự tinh tế tối thượng cho những chủ nhân xứng tầm.

Vẻ đẹp thanh lịch đáng ngưỡng mộ  
đến từ một phong cách tự nhiên và 
lịch thiệp, duyên dáng và kiêu hãnh. 
Giới thượng lưu thường lựa chọn 
những sản phẩm độc quyền, phiên bản 
giới hạn, thiết kế đặc biệt để thể hiện 
cá tính, khẳng định lối sống thanh lịch 
vượt thời gian, tôn vinh phong cách 
“Ton Sur Ton” mang nét đẹp riêng,  
là duy nhất của từng cá nhân.

Captivatingly chic “ton sur ton”

nét đẹp phong CáCh 
“ton sur ton” 

exclusive privileges

đẳng Cấp  
thượng Lưu

Hình thực tế

Hình thực tế

Hình minh họa



Every villa is unique yet harmonious in a panorama of green  surroundings  
in a river setting combined with grand and unparalleled architecture.  

It is the owner’s very world, reflecting their unique tastes.

Mỗi căn biệt thự là một công trình độc lập và gắn kết trong bức tranh 
tổng thể của thiên nhiên cỏ cây, sông nước và kiến trúc tráng lệ, độc đáo. 

Đó là thế giới riêng tư phản ánh gu thẩm mỹ và cá tính của chủ nhân. 

Connotations of owners’ unique tastes

tuyên ngôn Cho  
phong CáCh gia Chủ



Hình minh họa

When a home exceeds all limitations of a pure shelter  
by being developed with a distinctly modern architectural design,  

 appreciated by the hearts filled with romantic love of their owners. 

Khi căn nhà vượt hẳn mọi giới hạn của nơi an cư thuần túy bởi 
được xây nên bằng nghệ thuật kiến trúc mang hơi thở thời đại 

và được gia chủ trân quý bằng trái tim và tình yêu lãng mạn. 

Contemporary luxury with French grandeur

bản sắC văn hoá  
và dấu ấn thời đại 



Villa
The modern design features simplicity, minimizing  complicated details yet 
ensuring classic aesthetic values. Dvilla is ideal for owners who appreciate 
innovative details in the designs of contemporary French architecture. 

Thiết kế hiện đại đề cao sự đơn giản, tiết chế những  
chi tiết cầu kỳ nhưng vẫn đảm bảo giá trị thẩm mỹ đầy  
tính ứng dụng. Biệt thự Dvilla đặc biệt phù hợp với các  
gia chủ thích yếu tố tân tiến trong kiến trúc Pháp đương đại. 

the language of contemporary design

ngôn ngữ thiết Kế 
thời thượng

Hình minh họa

Hình minh họaHình thực tế

Hình thực tế

Hình thực tế

Hình thực tế

Hình minh họa



Villa
Textures and patterns have been tailored from details of modern architectural style  
and combined with extra functional spaces such as a top floor yoga space. Large glass  
windows are used with multiple balconies to create the elegant and exceptional Svilla. 

Các hình khối và hoa văn được biến tấu và sáng tạo từ các chi tiết  
đặc trưng của phong cách kiến trúc hiện đại, thêm không gian  
chức năng như yoga tầng thượng, sử dụng khung cửa kính rộng,  
bố trí nhiều ban công tạo nên biệt thự Svilla trang nhã và độc đáo.

innovative modern architecture 

biến tấu Của  
Kiến trúC hiện đại

Hình minh họa

Hình thực tế

Hình thực tế

Hình thực tếHình thực tế

Hình minh họa



Villa
Exceeding conventional standards of modern French architecture,  
while  promoting functional value and following the contemporary tastes of owners, 
Gvilla has been designed with a gorgeous private riverside swimming pool.

Vượt qua các quy chuẩn thông thường của kiến trúc  
Pháp đương đại, theo đuổi giá trị công năng và thị yếu 
thời thượng của gia chủ để thiết kế nên dinh thự  
Gvilla nguy nga với hồ bơi ấn tượng ven sông. 

Riverside architectural masterpiece

Kiệt táC  
Kiến trúC ven sông

Hình minh họa

Hình thực tế

Hình thực tế

Hình thực tế

Hình thực tếHình thực tế

Hình minh họa



Health is of the greatest value in a person’s life,  
and a green living environment amidst nature helps enrich  

both physical and mental health. SwanBay La Maison is where  
all residents are able to live within nature’s colorful miracle. 

Giá trị vĩ đại nhất của cuộc sống mỗi người đó  
chính là sức khỏe. Không gian sống làm giàu sức khỏe 

thể chất và tinh thần chính là môi trường xanh  
tràn trề thiên nhiên. SwanBay La Maison giúp cư dân 
sống giữa vẻ đẹp muôn màu diệu kỳ của thiên nhiên.

in harmony with nature

giao hÒa  
Cùng thiên nhiên

Hình minh họa



Hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại với đường bộ, 
đường thủy, đường hàng không...giúp cư dân kết nối 

nhanh chóng và thuận tiện tới bất cứ nơi đâu.

Vẻ đẹp của nước Pháp luôn mang lại bất ngờ cho mọi người. Bất cứ nơi đâu ở  
đất nước này cũng có chỗ cho những giấc mơ và tình yêu. Mỗi tấm bưu thiếp được  

gửi đi mang hình ảnh nước Pháp là tình cảm đặc biệt mà người tặng muốn gửi gắm.

A state of the art modern infrastructure system 
of roads, waterways and air helps residents 

 conveniently travel to different locations.

From center of Ho Chi Minh City directly connected to SwanBay

The beauty of France has never failed to surprise people.  
Every corner of the country is for dreams and love. Every postcard  
sent with a French image contains the special love of the sender. 

SwanBay chỉ cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh

(*) Nội dung và hình ảnh mang tính chất tham khảo. Tiến độ hoàn thành các công trình giao thông và cơ sở 
hạ tầng kết nối vùng có thể thay đổi hoặc điều chỉnh theo thực tế thực hiện của các cơ quan có thẩm quyền.

Tài liệu này được SwanCity chuẩn bị trước khi hoàn thiện thiết kế và hoàn thành xây dựng. Chúng tôi đã cẩn  
thận và cân nhắc khi thực hiện tài liệu này. Nội dung và hình ảnh mang tính chất tham khảo. Thông tin trong tài  
liệu này có thể sẽ thay đổi, thông tin, số liệu chính thức sẽ được căn cứ theo bản vẽ kỹ thuật và các văn bản  
đính kèm theo hợp đồng. SwanCity và các đơn vị tư vấn bảo lưu quyền thay đổi một phần hoặc  
toàn bộ các đặc điểm căn nhà, thiết kế, bản vẽ kỹ thuật hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc 
phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Không một nhân viên nào của SwanCity có quyền trình bày hay đảm 
bảo bất kỳ điều gì có liên quan đến những điều này và SwanCity không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ 
việc gì hay bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ nội dung của tài liệu này. Bản báo cáo này không được quyền sao 
chép lại toàn bộ hay một phần dưới mọi hình thức nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của SwanCity.

Unparalleled connections

Kết nối Linh hoạt  
giao thông đa dạng

FroM swanbay La Maison  
with Love




