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Hà Nội…
Là phố đông vội vã hay lối về thênh thang
Là sống động, phồn hoa hay dịu dàng, dung dị
Là “tiện nghi một bước” hay “trời xanh ngàn thước”
Là hối hả khô khan hay ngập tràn cảm hứng...

Dành cho ai yêu và còn “thiếu” điều gì đó ở Hà Nội,
thiếu một tiện nghi, một khu vườn hay một mảnh trời xanh…

Hà Nội, vẫn có thể là tất cả.
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Khởi sinh nền tảng chắc chắn cho một tương lai bền vững 
Kiến tạo chìa khóa vàng mở ra giải pháp “Sống cân bằng”

Hình ảnh mang tính minh họa
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SỐNG CÂN BẰNG
Được coi là thang độ cao nhất của ý niệm về hạnh phúc, 

trong Triết học, Phật học, Khoa học, “Sự cân bằng ”  (Balanced 
lifestyle) là khát khao cháy bỏng của con người hiện đại.

Trong lĩnh vực bất động sản, “Sự cân bằng” là giải pháp hoàn 
hảo trong mối quan hệ tương tác giữa thể chất – tinh thần. 
Đây là tham vọng của rất nhiều kiến trúc sư, nhà phát triển 
hay Chủ đầu tư nhằm tạo ra một môi trường sống hài hòa, 
thân thiện với thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo sự hiện đại 
và tiện nghi hoàn hảo.

Đi dọc theo chiều dài phát triển của những mảnh đất nổi 
tiếng và đô thị đáng sống nhất thế giới như Melbourne, 
Copenhagen, Toronto,... nơi sôi động với những tòa nhà 
chọc trời, hệ thống giao thông và tiện ích tiên tiến kề bên 
những khoảng xanh êm ả len lỏi trong từng góc phố, Tập 
đoàn BRG đã lên ý tưởng và kiến tạo BerRiver Jardin với các 
chuẩn mực khắt khe cho không gian và chất lượng sống.

Là dự án căn hộ cao cấp, kề hồ - gần sông – cận phố hiếm hoi 
còn lại tại khu vực phía Đông Hà Nội, BerRiver Jardin là đại 
diện cho giải pháp sống cân bằng, Living healthy, living green, 
living blue giữa lòng Thủ Đô.Hình ảnh mang tính minh họa
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Nằm trên con đường huyết mạch Nguyễn Văn Cừ, 
sôi động và sầm uất nhất quận Long Biên,  

BerRiver Jardin sở hữu tọa độ kết nối đáng 
mơ ước, dễ dàng lưu thông tới trung tâm 
thành phố, thuận tiện di chuyển đến các tỉnh 
Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn, 
... nhờ cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh với hàng loạt 
cây cầu mới xây và những con đường rộng mở 
hiện đại bậc nhất Thủ đô.

2 PHÚT
» Trường tiểu học Ngọc Lâm
» Elite Fitness
» Hồ Hàng Không
» Bệnh viện Tâm Anh
» Siêu thị Intimex

  LONG BIÊN
Bên sông - kề phố

5 PHÚT
» Aeon Mall Long Biên
» Vườn hoa Gia Lâm
» Bến Xe Gia Lâm
» Trường quốc tế Well Spring
» Bệnh viên đa khoa quốc tế Bắc Hà

10 PHÚT
» Trung tâm Hà Nội
» Hồ Hoàn kiếm
» Nhà hát lớn
» Mipec Long Biên
» Vinhomes Riverside

25 PHÚT
» Sân bay Nội Bài
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KHỎE
XANH

Tên gọi BerRiver Jardin trong tiếng 
Pháp có ý nghĩa biểu tượng cho một 
khu vườn tươi mát với sự giao hòa 
của cây xanh và mặt nước. Không chỉ 
là sống xanh đơn thuần, cuộc sống 
tại đây là sự cân bằng giữa hai mảng 
màu xanh lam của mây trời, mặt nước 
và xanh lục của cây cỏ  (Living Green 
- Living Blue). 

XANH CẢNH QUAN: Bao bọc quanh 
mỗi tòa tháp là nhũng khu vườn xanh 
cùng đường dạo bộ với hệ thống 
thực vật nhiệt đới. Dự án được đầu tư 
mạnh mẽ vào cảnh quan và thực vật 
phong phú.
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XANH TIỆN NGHI: Các tiện ích được 
đầu tư theo tiêu chuẩn cao cấp, lồng 
ghép cùng các mảng xanh, bố trí 
nhiều không gian trải nghiệm để mọi 
hoạt động của cư dân đều trong các 
không gian xanh. Dự án được bố trí 2 
cụm bể bơi cho ba tòa tháp mang lại 
cuộc sống thư thái, sảng khoái.

XANH TỔ ẤM: 100% căn hộ đều sở hữu 
lô gia dài và phần lớn đều có khu vực 
riêng để phơi phóng; giúp cho không 
gian lô gia chính trở thành một góc riêng 
tuỳ biến theo nhu cầu của chủ nhân. Đó 
có thể là khu vườn nhỏ, góc thưởng trà, 
đọc sách,...

XANH BẦU TRỜI: Không gian mở thu 
trọn bầu trời khi xung quanh không có 
nhiều nhà cao tầng, mở rộng khoảng 
không thoáng rộng. Khẽ ngước nhìn 
là mây trong tầm mắt, dang cánh tay 
là ôm trọn bầu trời.

XANH MẶT NƯỚC: Cuộc sống tách 
biệt với thành phố đông đúc, sông 
Hồng như một lá chắn tự nhiên với 
các nguồn dịch bệnh, ô nhiễm, cùng 
cụm hồ điều hòa xung quanh, bốn bề 
đều là mặt nước, một cuộc sống xanh 
dương đúng nghĩa.

Hình ảnh mang tính minh họa
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Lấy cảm hứng từ vở ba lê kinh điển Hồ Thiên Nga, thiết 
kế của BerRiver Jardin tựa như câu chuyện tình yêu 

về sự hoà quyện giữa hai sắc màu xanh dương - xanh lá. 
Dự án chú trọng sử dụng chi tiết thiết kế là những đường 
cong uốn lượn mềm dẻo, nhẹ nhàng tự nhiên, tạo không 
gian mở cùng những khu vườn theo chủ đề có chiều sâu, 
tạo không gian sống thư thái, dễ chịu cho cư dân và những 
vị khách ghé thăm. Sắc xanh tựa như một dòng chảy vô tận 
được thể hiện qua kiến trúc cảnh quan, như đường dạo, đài 
phun nước, sân chơi thể thao… mang đến một hơi thở của 
tự nhiên, của cỏ cây, sông nước, của ánh sáng mặt trời len 
lỏi trong từng ngóc ngách. 

Dù là bình minh sớm mai hay hoàng hôn buông dài trên 
nhịp phố hiện đại, BerRiver Jardin cũng có cho riêng mình 
một vẻ đẹp tự nhiên, một sắc xanh độc bản và một cuộc 
sống ngập tràn cảm hứng mang âm hưởng của vũ điệu ba 
lê đương đại. Dự án sẽ là điểm đến cho các cư dân muốn sở 
hữu một “tổ ấm cân bằng toàn diện”, nơi mỗi khoảnh khắc 
đều vẹn tròn niềm vui và hạnh phúc.

13

Hình ảnh mang tính minh họa
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HƯỚNG ĐI
HOÀNG NHƯ TIẾP

HƯỚNG ĐI
HOÀNG NHƯ TIẾP

HƯỚNG ĐI
HOÀNG NHƯ TIẾP

TRƯỜNG TIỂU HỌC
NGỌC LÂM

HỒ HÀNG KHÔNG

HƯỚNG ĐI
NGUYỄN SƠN

TRƯỜNG THCS
NGỌC LÂM NGÕ 370 NGUYỄN VĂN CỪ

NGÕ 390 NGUYỄN VĂN CỪ

N01
PREMIER BERRIVER

Hơn 30 tiện ích
tiêu chuẩn Resort
Thông tin dự án

Quy mô: 3 tòa N02 N04 N05 

Tổng số căn hộ: 476 căn hộ 

Loại sản phẩm: Căn hộ 1 PN+1 tới 4 PN 
Pháp lý: Sở hữu lâu dài 

Đơn vị phát triển: Tập đoàn BRG 

Thiết kế kiến trúc - cảnh quan:
West Green Design (Canada) 

Tư vấn Quản lý Kinh doanh:
Công ty TNHH Phát triển
& Kinh doanh BĐS Weland

Bể bơi ngoài trời

Vườn hoa cảnh quan

Đường dạo massage chân 

Vườn dưỡng sinh

Sân bóng bàn 

Vườn thiền 

Vòm hoa Ban mai

Vườn hoa Bốn mùa

Đường dạo trên đồi

Vòm hoa Ánh Dương

Bể bơi tiêu chuẩn resort

Vườn hoa Sắc màu 

Khu thể thao ngoài trời

Khu vui chơi trẻ em

Vườn BBQ

Vườn cờ

Vườn đọc sách

Vườn tâm tình

Vườn xích đu

Đài phun nước

Mái cây xanh

Đồi cảnh quan 

Sân tập Yoga

Vườn cờ

Vườn hoa Ban mai

Vườn hoa Nhiệt đới

Vườn hoa Ánh Dương

Biển tên dự án

Sàn tắm nắng

Lối vào hầm
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 CAO CẤP
BÊN SÔNG HỒNG

Lấy con người làm giá trị cối lõi, gia 
tăng không gian kết nối giữa con 
người với con người, con người với 
cảnh quan, thiên nhiên, BerRiver 
Jardin được thiết kế theo tư duy cấp 
tiến, đề cao tính hợp lý tiện dụng của 
công năng, kiến trúc, đặt nhu cầu 
của cư dân lên hàng đầu và nỗ lực để 
thoả mãn tối đa những nhu cầu ấy. 

Tại BerRiver Jardin, khái niệm “sống 
và tồn tại nơi đô thị” được chuyển 
hoá thành “tận hưởng cuộc sống 
nơi đô thị”, khi không gian là sự 
tối ưu giữa ánh sáng và sự thông 
khí, mang đến không gian sống 
bình yên thư thái, giải phóng khỏi 
những ồn ào, tấp nập nơi thành thị. 

Hình ảnh mang tính minh họa
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Á đông
tinh tế

Hiện đại 
khác biệt

Hình ảnh mang tính minh họa

Hình ảnh mang tính minh họa
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 cân bằng
Đầu tư sắc bén
Tại các thành phố lớn trên thế giới, giá bất động sản ven sông 
thường cao hơn từ 10-50% so với khu xa sông. Không nằm ngoài 
xu hướng đó, bất động sản Long Biên với sự bao bọc của hai con 
sông lớn là sông Hồng và sông Đuống ngày càng gia tăng vị thế 
và giá trị. Tọa lạc trên con đường đắt giá nhất quận Long Biên – 
Nguyễn Văn Cừ, nằm kế cận sông Hồng, BerRiver Jardin sở hữu 
tiềm năng tăng giá vượt trội trong tương lai, giúp gia tăng giá trị 
căn hộ cho chủ sở hữu và cơ hội sinh lời cho các nhà đầu tư.

Vị trí hoàn mỹ và chất lượng sống vượt trội, BerRiver Jardin là 
lời giải hoàn hảo cho giải pháp “sống cân bằng”, hài hòa giữa phố 
phường nhộn nhịp và cuộc sống xanh, an nhiên. Sản phẩm được 
xây dựng và thiết kế chỉn chu, đáp ứng nhu cầu trong kỷ nguyên 
mới của xã hội, đồng thời là lựa chọn mang giá trị bền vững cho 
tương lai và là sản phẩm đầu tư “sắc bén” với hiệu quả sinh lời cao 
vượt trội.

Hình ảnh mang tính minh họa
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01 Toạ lạc tại vị trí đắc địa trên con đường sầm uất Nguyễn Văn Cừ, 
bên sông Hồng, đủ gần để làm việc tại trung tâm thành phố và 
kết nối dễ dàng với mọi tiện ích hàng đầu, đủ xa để có cuộc sống 
trong lành, tốt cho sức khỏe.

Căn hộ được thiết kế tối ưu với lô gia dài, trần thoáng 
cùng thiết kế layout tối ưu ánh sáng và đối lưu 
không khí giúp mỗi căn hộ được điều hòa không 
khí, hút khí tươi tự nhiên, đem lại chất lượng sống 
tối ưu sức khỏe.

TIỆN KẾT NỐI,
SỐNG AN YÊN TẠI
TÂM ĐIỂM LONG BIÊN 

CĂN HỘ THIẾT KẾ TỐI ƯU,
THÔNG MINH

03 06Không gian sống ngập tràn năng lượng tích cực giữa sắc màu của thiên nhiên 
với màu xanh cây cỏ, màu xanh dương của mặt nước, thiết lập một trải 
nghiệm sống đô thị hoàn toàn mới về nghỉ dưỡng tại nhà.

Dự án được phát triển bởi Tập đoàn BRG, thương hiệu uy 
tín dẫn đầu với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất 
động sản cùng tiềm lực tài chính dồi dào. BRG là cái tên 
bảo chứng cho niềm tin về chất lượng và đẳng cấp.

CUỘC SỐNG NGẬP TRÀN 
NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC,
TỐI ƯU SỨC KHOẺ

BẢO CHỨNG NIỀM TIN
CHẤT LƯỢNG TỪ
TẬP ĐOÀN BRG

02 05
04

Lấy cảm hứng từ kiệt tác âm nhạc “Hồ thiên nga” của nhà 
soạn nhạc Tchaikovsky, dự án là dấu ấn nổi bật bên bờ sông 

Hồng với cảnh quan xanh độc đáo cùng chuỗi hơn 30 tiện 
ích được đầu tư bài bản, đáp ứng toàn diện nhu cầu sinh 

hoạt, giải trí, thư giãn của cư dân mọi lứa tuổi.

Sở hữu lâu dài, sẵn sàng ký hợp đồng mua bán.
Diện tích căn hộ đa dạng, nhiều lựa chọn. Chính sách
bán hàng phù hợp với kế hoạch tài chính của số đông

khách hàng, đáp ứng cả nhu cầu đầu tư và nhu cầu để ở.

HƠN 30 TIỆN ÍCH ĐẲNG CẤP
& CẢNH QUAN XANH HIỆN ĐẠI

PHÁP LÝ VỮNG VÀNG,
DỄ DÀNG SỞ HỮU

6 lý do lựa chọn  BERRIVER JARDIN
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L à một trong những nhà phát triển Bất động sản hàng 
đầu Việt Nam, mỗi sản phẩm mang thương hiệu BRG 

đều tọa lạc tại những vị trí có hệ thống hạ tầng đồng bộ, 
xây dựng trên những tiêu chí cao về chất lượng thi công, 
phong cách thiết kế hiện đại, sáng tạo nhằm mang đến 
giá trị thực tiễn cho người sử dụng, tiêu biểu có thể kể 
đến Oriental Westlake, BRG Park Residence, Le Grand 
Jardin, BRG Legend…

Bằng những nỗ lực trong việc đem đến thị trường những 
dự án chất lượng, BRG đã được vinh danh trong Top 10 
nhà phát triển bất động sản uy tín nhất năm 2018, Top 10 
Chủ đầu tư bất động sản xuất sắc BCI Award và hàng loạt 
các giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế.

28

Được phát triển 
bởi Tập đoàn BRG 
- uy tín hàng đầu

Hình ảnh mang tính minh họa
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Thông tin, hình ảnh các tiện ích trong tài liệu này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được
điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế
thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán. 

Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định của Ban Quản Lý.

Địa chỉ dự án
390 Đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội


