
TRẢI NGHIỆM MỘT 
PHONG CÁCH SỐNG
tại golden westlake 

Giữa nét cổ kính, 
rêu phonG của 
chốn hà thành 
bỗnG xuất hiện 
một dự án căn hộ 
cao cấp Golden 
Westlake đem đến 
cho con nGười sự 
trải nGhiệm một 
phonG cách sốnG 
đẳnG cấp.

THƯỞNG THỨC CUỘC SỐNG 
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CUỘC SỐNG TIỆN NGHI VÀ TRONG LÀNH
nếu hồ tây là linh hồn của hà nội, gợi nhớ một 
vẻ đẹp u hoài, lãng mạn thì Golden Westlake 
chính là dự án căn hộ cao cấp thể hiện một 
phong cách sống sang trọng, đẳng cấp của 
người hà thành ngày nay. được xây dựng trên 
mảnh đất rộng 2ha, ngay sát hồ tây, dự án 
Golden Westlake bao gồm 2 tòa tháp, 23 tầng 
có tổng cộng 370 căn hộ đạt tiêu chuẩn quốc tế 
từ cảnh quan, kiến trúc đến nội thất. 

toàn bộ dự án bao gồm 16 biệt thự với hệ thống 
sân vườn và gara riêng biệt cùng với những tiện 

ích khác đáp ứng nhu cầu thưởng thức cuộc 
sống đúng điệu của những con người hiện đại. 
Với hồ bơi có chiều dài bằng ¾ bể bơi olympic, 
đường chạy bộ dài 1km, sân tập golf, sân tennis, 
bóng chuyền bãi biển, khu vui chơi dành cho trẻ 
em… cùng với một không khí trong lành thoáng 
mát được hình thành bởi hàng ngàn cây xanh 
đã đem đến cho người hà nội một thiên đường 
sống vừa sang trọng vừa thơ mộng. 
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thiên nhiên trong lành phả vào căn hộ sức sống tràn đầy, sự ấm áp 
của căn hộ lan tỏa khắp không gian xung quanh. tất cả tạo nên sự 
giao hòa đến hoàn hảo giữa con người và thiên nhiên. 
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“SIÊU CĂN HỘ” – KHÔNG GIAN SỐNG LÝ 
TƯỞNG
toàn bộ tầng trệt là khu thương mại và dịch vụ 
công cộng giúp cho các chủ nhân của căn hộ 
thuận tiện trong việc sinh hoạt, giải trí hàng ngày 
của mình chứ không đơn thuần là nơi trú ngụ 
sau một ngày trở về mái ấm. đặc biệt với những 
penthouse 2 tầng, 3 tầng được bao quanh bởi 
mảnh vườn xanh mát, một thiết kế độc đáo của 
căn hộ chung cư tại Việt nam sẽ đem đến sự thư 
thái tuyệt đối cho tâm hồn chúng ta. một cơn 
gió thoảng nhẹ qua mảnh vườn cũng đủ xua 
đi mọi ưu phiền của một ngày tất bật với công 
việc. những “siêu căn hộ” 2-3 tầng có diện tích 
từ 400m2 - 650m2, mà riêng diện tích sân vườn 
là 120m2 (tương đương với một căn hộ bình 
thường) đủ đem đến cho chúng ta một khoảng 
trời bình yên, thơ mộng. Với tất cả 15 kiểu thiết 
kế dành cho các căn hộ, mỗi người có thể thay 
đổi các chi tiết, màu sắc, nâng cấp nột thất... 
thành một không gian sống theo ý của mình.

SANG TRỌNG VÀ TINH TẾ TRONG TỪNG 
CHI TIẾT
các kiến trúc sư của dự án Golden Westlake 
đã chia toàn bộ công trình thành 4 loại biệt thự 
cơ bản: biệt thự theo dãy, biệt thự góc, biệt 

thự giữa khối công trình và biệt thự có hướng 
nhìn ra hồ bơi. mỗi một loại biệt thự được các 
kiến trúc sư khai thác lợi thế riêng của mình để 
đem đến cho chúng ta một không gian sống lý 
tưởng. cảnh quan thơ mộng, kiến trúc hiện đại 
cùng nội thất được thiết kế đơn giản mang đến 
cho toàn bộ công trình một vẻ đẹp thống nhất 
sang trọng và tinh tế.  

lấy cảm hứng từ không gian triển lãm của mies 
Van de rohe’s, các kiến trúc sư đã sáng tạo cho 
Golden Westlake một không gian bên trong 
độc đáo thông qua những mặt phẳng hai chiều 
nhằm tạo ra những xúc cảm khác biệt.
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một không gian sống lý tưởng với bầu không 
khí trong lành, với sự tiện nghi bậc nhất chốn 
hà thành đem đến cho con người “viên ngọc 
quý” bên cạnh hồ tây. Với không gian sinh hoạt 
chung vừa đem đến không gian thoáng rộng, 
vừa tạo sự gần gũi, thân tình giữa những chủ 
nhân sống tại Golden Westlake.
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các không gian riêng biệt của căn hộ được nối 
kết với nhau bởi chiếc cầu thang nhằm thể hiện 
ý tưởng liên tục cho toàn căn hộ. ngoài ra, với 
chiếc cầu thang được thiết kế chạy vòng quanh 
căn hộ sẽ đem đến cho gia chủ những góc nhìn 
khác nhau thật sinh động, thú vị. Vì vậy, “cuộc 
hành trình” trong ngôi nhà với mỗi bước chân 
là một khám phá mới về góc nhìn đối với không 
gian bên trong và cả cảnh quan bên ngoài.

chủ đầu tư: Hà Việt Tungshing
công ty thiết kế kiến trúc: Real - Architecture.
các kiến trúc sư: Joshua Levine - Minh Tran - Tomas  Videla.

chiếc cầu thanG khônG đơn thuần là điểm nhấn của căn hộ

mà trở thành một ý tưởnG độc đáo của kiến trúc sư

nhằm đem đến cho Gia chủ nhữnG Góc nhìn sinh độnG.


