BIỆT THỰ LEGACY HILL HÒA BÌNH
Legacy Hill Hòa Bình mang tới một không gian nghỉ dưỡng thượng lưu, một cơ hội
đầu tư sinh lời hấp dẫn và một “chốn rút lui” lý tưởng cho người Hà Nội trong bối cảnh
môi trường ngày càng ô nhiễm nặng nề.
Legacy Hill Hòa Bình là dự án biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái ven đô do Công ty TNHH
MTV Bấ t động sản HASKY Hoà Bin
̀ h làm chủ đầu tư tọa lạc tại huyện Lương Sơn, tỉnh
Hòa Bình. Dự án Legacy Hill Hòa Bình có quy mô 60ha bao gồm 587 căn biệt thự và
69 shophouse, 02 khố i nhà cao tầ ng với khoảng 300 căn hộ khách sạn. Với phong cách
“Sống tựa vào thiên nhiên”, cư dân và du khách đến Legacy Hill còn có đặc quyền tận
hưởng 5 tầng xanh tuyệt tác: Xanh mây trời, xanh đồi cây, xanh sông suối, xanh vườn
và cả những căn biệt thự xanh. Còn gì đáng giá bằng một cuộc sống yên bình giữa
điệp trùng xanh trong, giữa lớp tầng tinh khiết.

Phối cảnh dự án Legacy Hill Lương Sơn Hòa Bình
TỔNG QUAN DỰ ÁN LEGACY HILL HÒA BÌNH
▪

Tên dự án : Legacy Hill

▪

Vị trí dự án : Nằm trên 3 xã Tân Vinh, Nhuận Trạch và Cư Yên, huyện Lương Sơn,
tỉnh Hòa Bình

▪

Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Bất động sản HASKY Hoà Bình – thành viên của
An Thịnh Group

▪

Tư vấn thiết kế quy hoạch : Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) thuộc
Bộ Xây dựng.

▪

Tư vấn thiết kế cảnh quan và các căn hộ mẫu: Công ty TNHH kiến trúc và quy hoạch
đô thị G8A của Thuỵ Sỹ.

▪

Loại hình phát triển : Biệt thự hạng sang, shophouse, bungalow, khách sạn

▪

Tổng diện tích dự án: 60 ha

▪

Quy mô dự án gồ m 587 căn biệt thự và 69 shophouse, 02 khố i nhà cao tầ ng với
khoảng 300 căn hộ khách sạn

▪

Mức độ hoàn thiện Xây thô, hoàn thiện mặt ngoài

▪

Bàn giao: dự kiến quý IV/2022.

▪

Hin
̀ h thức sở hữu : Lâu dài, 100% đấ t ở.
Xem thêm TVC giới thiệu dự án : https://youtu.be/pxepgqirAqo

Legacy Hill – Di sản tinh thần vô giá
Hygge là sự cảm nhận và thỏa mãn vừa đủ trong mỗi cá nhân. Nó đơn giản chỉ là cách
bạn cảm nhận thật sâu, nhẹ nhàng và bình yên về những niềm hạnh phúc nhỏ trong
cuộc sống – Đan Mạch

Lagom chính là việc thoát ra khỏi những bộn bề và cân đo đong đếm của cuộc sống
thường ngày – Thuỵ Điển
Niksen có thể đơn giản chỉ là ngồi trên ghế hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạn không cần
làm gì mà chỉ dành ra một khoảng thời gian, để tâm trí lang thang.
Wellness Tourism được định nghĩa là loại hình du lịch với mục đích tăng cường sức
khỏe và tinh thần thông qua các hoạt động thể chất, tâm lý hoặc tâm linh
Legacy Hill là sự tổng hoà các xu hướng sống cân bằng , bí quyết tạo nên những người
hạnh phúc nhất thế giới.
VỊ TRÍ DỰ ÁN LEGACY HILL HÒA BÌNH
Dự án Legacy Hill nằm trên địa bàn 3 xã Tân Vinh, Nhuận Trạch và Cư Yên của huyện
Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối với trung tâm bằng tuyến
đường cao tốc Hà Nội – Hoà Bình. Legacy Hill được kỳ vọng sẽ trở thành tuyệt tác di
sản xanh trên mảnh đất Hoà Bình.

Vị trí dự án Legacy Hill Lương Sơn Hòa Bình
Đặt biệt: tuyến quốc lộ nối Thủ đô và các tỉnh phía Bắc tới Hòa Bình được nâng cấp và
mở rộng. Đơn cử như Quốc lộ 6, nối từ trung tâm Hà Nội sắp được mở rộng đến 8 làn
đường xe chạy; Tuyến Đại lộ Thăng Long được mở rộng và kéo dài đến thành phố Hòa
Bình; Cao tốc Hoà Bình – Hà Nội được thông xe toàn tuyến cuối năm 2018.

Liên kết vùng dự án
▪

Cách Thác Thăng Thiên 28,3 km

▪

Cách Trung tâm TP. Hòa Bình 34,1 km

▪

Cách Ngā tur Xuân Mai 7,9 km

▪

Cách Trường Đại Học Lâm Nghiệp 9,1 km

▪

Cách Mái Đả Diềm 8,2 km

▪

Cách Siêu Thị Bigc Thăng Long (Hà Nội) 38,8 km

▪

Cách Bệnh Viện Đa Khoa Lurong Sơn 3,3 km

▪

Cách Phố Chợ Lương Sơn 2,5 km

▪

Cách Ngā tư Nguyễn Xiển (Hà Nội) 50,8 km

▪

Cách Động Thác Bạc 9,9 km.

Vị trí Legacy Hill Hòa Bình không chỉ là một điểm đến tuyệt vời mà còn là điểm kết nối
cho những du khách muốn mở rộng hành trình khám phá với những danh lam thắng

cảnh, di chỉ khảo cố nổi tiếng tại Hòa Bình. Đặc điểm nổi bật của địa hình nơi đây là có
những dãy núi thấp chạy dài xen kẽ các khối núi đá vôi với những hang động. Chính vì
địa thế đó, Legacy Hill Lương Sơn có nhiều khe suối, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo xen kẽ
tạo nên những cảnh sắc thơ mộng
TIỆN ÍCH DỰ ÁN LEGACY HILL HÒA BÌNH
Dự án Legacy Hill Hòa Bình được phát triển dựa trên nguyên tắc bảo tồn tự nhiên,
chủ đầu tư sẽ giữ nguyên địa hình của 9 ngọn đồi, 18 con suối, hồ nước và bờ kè tự
nhiên… sau đó thiết kế các căn biệt thự, căn hộ khách sạn xem kẽ đem lại trải nghiệm
tuyệt vời cho khách hàng khi được sống hòa mình cùng thiên nhiên núi rừng.
Chủ đầu tư kiến tạo DI SẢN XANH trở thành kiệt tác nghệ thuật mang đến cho cư dân
khu đô thị Legacy Hill Lương Sơn Hòa Bình mang nét xanh tươi của núi rừng Lương
Sơn và mát mẻ của những ngọn suối ôm trọn dự án.

Legacy Hill Lương Sơn là một dự án nghỉ dưỡng ven đô tiêu chuẩn 5 sao hội tụ đầy
đủ các tiện ích cao cấp, đủ năng lực phục vụ hàng ngàn khách hàng với 89 tiện ích
đẳng cấp.
▪

Công trình chăm sóc sức khoẻ

▪

Trường mầm non

▪

Trường liên cấp quốc tế

▪

Khu tổ hợp thể thao & quảng trường sự kiện

▪

Trung tâm hội nghị quốc tế

▪

Khách sạn

▪

Resort

▪

Trung tâm thiền & chăm sóc sức khỏe

▪

Nhà hàng bên hồ

▪

Khu thể thao sinh thái và dã ngoại ngoài trời

Đường dạo ven sông

Khu liên hợp thể thao tại Legacy Hill

Hồ nước tại dự án Legacy Hill

Một số hình ảnh tiện ích của dự án

MẶT BẰNG DỰ ÁN LEGACY HILL HÒA BÌNH
Với đôi bàn tay tài hoa của các kiến trúc sư đến từ G8A, các căn hộ tại dự án Legacy
Hill đều có thiết kế tinh tế, sang trọng và hài hòa với thiên nhiên. Điểm nhấn trong thiết
kế là dành nhiều không gian mở và tối ưu diện tích cho cây xanh, mặt nước, giúp mỗi
căn hộ có tầm nhìn thoáng đãng, nhiều không gian để đón nắng, gió, ánh sáng tự
nhiên. Đặc biệt, mỗi căn biệt thự tại dự án đều có bể bơi riêng để chủ nhân có thể thoải
mái thư giãn, giải trí.
Legacy Hill Hòa Bình có quy mô 60 ha, sở hữu địa hình sơn thủy hữu tình với 9 quả
đồi xanh mướt, 18 sông suối và hồ nước tự nhiên, ẩn chứa nhiều sa khoáng và thảm
thực vật nguyên thủy. Bỏ xa những ồn ào khói bụi nơi trung tâm, biệt thự Legacy Hill
nổi lên như viên kim cương xanh quý hiếm khiến bất kì ai cũng muốn trở thành chủ
nhân và lưu giữ như một di sản xanh quý giá của gia đình.

Mặt bằng dự án Legacy Hill Lương Sơn Hòa Bình
Dự án bao gồm 3 phân khu chính được chia đều trên 9 ngọn đồi.
▪

Elite Riverside- Phân khu để ở cao cấp nhất dự án

▪

Fantasy Hill – Phân khu nghỉ dưỡng kết hợp giải trí giáo dục, vui chơi giải trí độc đáo

▪

Lux Forest – Phân khu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe
Legacy Hill Hòa Bình sẽ triển khai phân khu Fantasy Hill với 221 căn biệt thự và 28 căn
nhà phố shophouse cụ thể như sau.
BIỆT THỰ LEGACY HILL LƯƠNG SƠN
Biệt thự Legacy Hill được thiết kế với tầm view 100% không gian xanh núi rừng Lương
Sơn và những con suối bao quay dự án. Các căn biệt thự tại dự án được xây dựng dựa
trên độ cao của sườn đồi có độ cao 10m – 36m.

▪

Số lượng : 221 căn

▪

Số tầng : 2.5 tầng

▪

Diện tích đất : 202 – 600m2

▪

Mật độ xây dựng : 35 – 40%

▪

Mặt tiền : 5,5 – 30m

▪

Tầng 1: Phòng Khách + Bếp và Bể Bơi và vườn cây cảnh

▪

Tầng 2: Phỏng Ngủ

▪

Tầng 3: Phòng Đa năng và sân vườn
Biệt thự Legacy Hill Lương Sơn Hòa Bình có diện tić h đa dạng từ 202 – 250 – 300 –
350 – 400 – 450 – 500 – 600m2 …

Phối cảnh biệt thự mẫu 1

Phối cảnh biệt thự mẫu 2

Phối cảnh biệt thự mẫu 3

Phối cảnh biệt thự tại dự án Legacy Hill Hòa Bình
SHOPHOUSE LEGACY HILL LƯƠNG SƠN
▪

Số lượng : 28 căn

▪

Số tầng : 3,5 tầng

▪

Diện tích đất : 132 – 274m2

▪

Mật độ xây dựng : 35 – 40%

▪

Mặt tiền : 4,6m
GIÁ BÁN VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
Chủ đầu tư An Thịnh Group chính thức công bố tiến độ thanh toán dành cho khách
hàng có nhu cầu đặt mua biệt thự trên đồi Legacy Hill phân khu mở bán đầu tiên là
Fantasy Hill. Tiến độ thanh toán thông thường chia thành 9 đợt mỗi đợt chỉ tương ứng
10% giá trị căn hộ KHOẢNG 400 TR ĐẾN 600 TR cách nhau khoảng 4 tháng kéo dài
đến khi nhận bàn giao biệt thự Legacy Hill dự kiến 24 tháng.
Giá bán biệt thự Legacy Hill : Liên Hệ
Tiến độ thanh toán dự án Legacy Hill

Chính sách Early Bird: 100 khách hàng đầu tiên
▪

Được mua biệt thự, shophouse ở giá khởi điểm

▪

Tặng 2 năm phí quản lý và dịch tại dự án

▪

Tặng 1 cây vàng 9999 trị giá 50 triệu đồng
Chính sách hỗ trợ vay ngân hàng

▪

Hỗ trợ tối đa 65% gthđ

▪

Thời gian hỗ trợ: 24 tháng

▪

Lãi suất hỗ trợ: 0%

▪

Ân hạn & miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian 24 tháng
Khách hàng đã mua tặng thêm phiếu bốc thăm

▪

Giải đặc biệt: viên kim cương 500 triệu

▪

Giải nhì: cây vàng 9999 trị giá 100 triệu

▪

Giải ba: tặng sổ tiết kiệm 50.000.000

▪

Và 20 giải bốc thăm 0.5 chỉ vàng

Thông tin chi tiết dự án Legacy Hill Hòa Bình quý khách liên hệ
Phòng kinh doanh dự án Legacy Hill
Hotline : 0936 201 858
Website : https://chungcuhn24h.net/legacy-hill-hoa-binh/
Địa chỉ : xã Tân Vinh, Nhuận Trạch và Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

