ĐỊA CHỈ VÀNG,
NGÀN KHẢ
NĂNG BẤT TẬN
WHERE infinite
possibilities AWAIT

MỘT THẾ GIỚI
KẾT NỐI BẤT TẬN

A world OF
CONNECTIVITY

Phối cảnh tổng quan dự án Riviera Point
Overall perspective of Riviera Point

MUA SẮM

GIÁO DỤC

The Infiniti at Riviera Point cũng gần kề nhiều trường quốc tế danh tiếng như Trường
Quốc tế Nam Sài Gòn, Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS), Học viện Công nghệ Hoàng gia
Melbourne (RMIT). Bệnh viện Pháp Việt (FV) cũng chỉ cách dự án 5 phút lái xe.

Big C / Big C - 2 phút/mins
TTTM Crescent / Crescent Mall - 5 phút/mins
TTTM SC VivoCity / SC VivoCity - 10 phút/mins
Siêu thị Lotte / Lotte Mart - 15 phút/mins

Life’s conveniences await at your doorstep. All your needs are just minutes away with the nearby Crescent
Mall which is accessible via a direct link bridge, while SC VivoCity and the Saigon Exhibition & Convention
Centre (SECC) are within easy reach.

CHĂM SÓC SỨC KHỎE

The Infiniti at Riviera Point is also in close proximity to prestigious international schools including the
Saigon South International School, the British Vietnamese International School and the Royal Melbourne
Institute of Technology. The Franco-Vietnamese (FV) Hospital is also just a 5-minute drive away.

Bệnh viện FV / FV Hospital - 5 phút/mins
Bệnh viện Tâm Đức / Tam Duc Hospital - 5 phút/mins

Trường Quốc tế Nhật / Japanese Int’l School - 2 phút/mins
Trường Quốc tế Đài Bắc / Taipei Int’l School - 2 phút/mins
Trường Quốc tế Hàn Quốc / Korean Int’l School - 2 phút/mins
Trường Quốc tế Renaissance / Renaissance Int’l School - 2 phút/mins
Trường Quốc tế Nam Sài Gòn / Saigon South Int’l School - 10 phút/mins
Trường Đinh Thiện Lý / Lawrence S. Ting School - 10 phút/mins
Trường Quốc tế Canada / Canadian Int’l School - 15 phút/mins
Trường Vstar / VStar School - 15 phút/mins
Đại học RMIT / RMIT University - 15 phút/mins
Đại học Tôn Đức Thắng / Ton Duc Thang University - 15 phút/mins
Trường Quốc tế Anh Việt / British Vietnamese Int’l School - 20 phút/mins

Một hệ thống tiện ích phong phú chờ đón bạn ngay ngưỡng cửa. Mọi nhu cầu của bạn
sẽ được đáp ứng chỉ trong vòng ít phút lái xe. Cầu kết nối mới rút ngắn tối đa thời gian di
chuyển đến Crescent Mall, SC VivoCity và Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC).

SHOPPING

HEALTHCARE

EDUCATIONAL INSTITUTIONS

PHONG CÁCH
SỐNG
SANG TRỌNG
BÊN SÔNG
The best of luxury
waterfront living

Phong cách sống sang trọng bên sông được hiện
thực hóa đầy sống động tại The Infiniti. Cùng tận
hưởng niềm vui mua sắm, thỏa mãn gu thưởng
thức ẩm thực tại khối đế thương mại với đa dạng
những sự lựa chọn về thương hiệu phong cách
sống, nhà hàng, siêu thị, spa, cửa hàng chăm sóc
sắc đẹp và hơn thế nữa. Dạo bước dọc theo lối tản
bộ trên không hướng sông và ngắm nghìn cảnh
quan nên thơ của dòng sông Cả Cấm. Cuộc sống
bên sông chưa bao giờ sống động hơn thế.
Luxury waterfront living comes to life at The Infiniti. Indulge
in retail therapy or satiate your taste buds at the integrated
retail podium, which offers a wide selection of lifestyle
brands, dining options, as well as supermarkets, spas,
hair salons and so much more. Stroll along the Riverfront
Sky Walk and take in the scenic views of the Ca Cam River.
Life by the river has never been this exciting.

Thư giãn tại spa
Relax away in the spa

Mua sắm tiện lợi
Shop at your own convenience

Thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng
Dine in great restaurants

Phối cảnh tổng quan dự án Riviera Point
Aerial perspective of Riviera Point

Khu thương mại
Retail podium

Các tiện ích đẳng cấp tại The Infiniti
Recreational facilities at The Infiniti

CHUẨN MỰC
MỚI CỦA
SỰ TẬN HƯỞNG
Lối vào vườn cảnh quan và sảnh tiếp tân
Garden entrance and reception

A NEW LEVEL
OF INDULGENCE

Mở cánh cửa bước vào một thế giới sành điệu
tại cổng chào xanh mướt và tận hưởng một
tầm cao mới của sự hưởng thụ với những tiện
ích được thiết kế tinh tế nhằm mang lại sự thư
giãn tuyệt đối.
Với nhiều khu vực để xe thoáng rộng,
The Infiniti đảm bảo mỗi hộ gia đình đều
có được một chỗ để xe.
Arrive in style at the lush garden entrance and
experience a new level of indulgence at The Infiniti
with thoughtful amenities and unparalleled comforts.
Ample parking spaces are provided at The Infiniti,
where every unit will have one parking slot.

SÂN CHƠI CỦA
VẠN NIỀM HỨNG KHỞI
YOUR PLAYGROUND
OF INFINITE FUN

Khu vui chơi nước lớn nhất
The largest water playground in town

Bãi biển gia đình với thác nước
Family beach with waterfall

THẾ GIỚI GIẢI TRÍ NƯỚC
LỚN NHẤT KHU VỰC
Bước vào một thế giới ngập tràn hứng khởi cùng tổ
hợp giải trí nước lớn nhất khu vực. Khu vui chơi lưới
mạo hiểm mang đến cho con trẻ những thử thách thú
vị trong khi bố mẹ có thể cùng bé tận hưởng vạn niềm
vui tại khu rừng kỳ thú hoặc bãi biển gia đình độc đáo.

THE LARGEST WATER
PLAYGROUND IN TOWN
Step into a world of endless fun and excitement
at the largest water playground in town.
Challenge your kids at the adventure climbing net,
enjoy hours of fun with your little ones at the jungle
adventure or create fond memories at the family beach.

Khu vui chơi lưới mạo hiểm
Adventure climbing net

ĐẮM CHÌM TRONG
SỰ THƯ GIÃN
TUYỆT ĐỐI
Your hideaway FOR
infinite relaxation

Hồ bơi tràn bờ dài 50m với chòi tắm nắng trên không
50m infinity pool with floating cabanas

SỐNG ĐÚNG
CHUẨN
NGHỈ DƯỠNG
A RESORT
LIFESTYLE
Nhà trên cây và khu cắm trại
Tree house and camping area

Xoa dịu mọi giác quan tại hồ tràn bờ dài 50 mét,
nổi bật với những chòi thư giãn trên không độc
đáo và thác nước ấn tượng. Để con trẻ thỏa sức
vui đùa tại ngôi nhà trên cây lần đầu tiên xuất
hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, với khu vực cắm
trại mang đến những trải nghiệm tuyệt vời.
Soothe your senses at the 50-metre infinity pool, adorned
with iconic floating cabanas and a cascading waterfall.
Let the younger ones frolic at the first tree house in
Ho Chi Minh City equipped with a camping area.

HƯỞNG THỤ TRỌN VẸN
CUỘC SỐNG
Your haven of
infinite indulgence

Phòng khách
Living room

THIẾT KẾ CHỈN CHU
HƯỚNG ĐẾN MỌI
NHU CẦU
METICULOUSLY DESIGNED
FOR YOUR EVERY NEED

Tổ ấm hạnh phúc tại The Infiniti sở
hữu những giá trị vượt thời gian, mang
đến sự thoải mái đỉnh cao. Mỗi căn hộ
được chăm chút tỉ mỉ nhằm mang đến
những trải nghiệm sâu sắc nhất, đáp
ứng cho sự phát triển của các gia đình.
Your private sanctuary at The Infiniti is one
of timeless quality and luxurious comfort.
Each home is carefully designed for
thoughtful experiences, one that can meet
the changing needs of your growing family.
Phòng xông hơi
Sauna

Phòng ngủ
Bedroom

TẠO TÁC CỦA
SỰ TINH XẢO
Tủ rượu
Wine cellar

Chất liệu thượng hạng góp phần kiến
tạo không gian nội thất thanh lịch, từ
khu vực bếp ăn được trang bị đầy đủ
cho đến phòng tắm với nội thất sang
trọng nhằm mang đến trải nghiệm thoải
mái tối ưu.

crafted with
sophistication
Premium materials adorn the interiors of
your home, from the fully-equipped kitchen
to luxurious bathroom fittings and furnishes,
to ensure maximum comfort.

Phòng ngủ chính
Master bedroom

Phòng tắm chính
Master bathroom

Phòng khách và phòng ăn
Living & dining room

Phòng bếp
Kitchen

Phòng ngủ
Bedroom

THÊM MỘT DỰ ÁN CAO CẤP ĐẾN TỪ
ANOTHER QUALITY RESIDENTIAL DEVELOPMENT FROM

Hơn một thế kỷ qua, Keppel Land đã vươn lên trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu
Châu Á. Với khát vọng không ngừng mang đến những giải pháp tối ưu về tính năng, thiết kế và trải
nghiệm cho khách hàng, chúng tôi luôn thách thức bản thân phải sáng tạo và nhìn vạn vật dưới
nhiều góc độ khác nhau. Chính cách tiếp cận kiên định này đã giúp chúng tôi tạo dựng nên một
danh mục những dự án bất động sản đạt nhiều giải thưởng trên toàn châu Á. Những thành tựu mà
chúng tôi đạt được đã nói lên tất cả.
Là một trong những nhà phát triển bất động sản tiên phong và lớn mạnh nhất Việt Nam, chúng tôi
thiết lập những chuẩn mực mới về chất lượng và sự sáng tạo với các dự án như Villa Riviera,
The Estella, Estella Heights, Empire City và Saigon Centre.
Hướng tới tương lai, chúng tôi vẫn tập trung mang đến những giải pháp cho cuộc sống đô thị hiện
đại. Đồng thời, chúng tôi cũng tiếp tục kiến tạo nên những môi trường sống - làm việc - vui chơi
có giá trị bền vững cho cộng đồng. Tại Keppel Land, những trải nghiệm sâu sắc nhất sẽ đến từ
những sáng tạo tinh tế.

Tấn Trường đã kiến tạo một môi trường sống xanh và sạch trong
lòng thành phố, điển hình là Khu Biệt Thự Phú Thuận tại Quận 7
đã làm hài lòng không những cư dân sinh sống tại đây mà cả các
khách hàng đầu tư vào dự án này.
Những căn biệt thự sang trọng, căn hộ hiện đại thiết kế theo
phong cách kiến trúc Hàn Quốc đã tạo nên một môi trường sống
trong lành và hiện đại.

Chúng tôi gọi đó là “Tư duy vượt giới hạn”.

Là doanh nghiệp mới phát triển nhưng chính niềm tin và sự hài
lòng của khách hàng cùng với chất lượng dự án đã cho thấy
Công ty Tấn Trường đang từng bước phát triển vững chắc trên
thị trường bất động sản Việt Nam.

With a legacy of over a hundred years, Keppel Land is one of Asia’s premier property companies. Driven by the relentless desire
to deliver the highest form of function, design and enjoyment, we challenge ourselves to constantly think and see things from
a different angle. It is this unwavering approach that has helped us establish a portfolio of award-winning properties across Asia.
Our track record speaks for itself.

Tan Truong has created refreshing and green living spaces in the heart of District 7.
Phu Thuan Villas has received strong praise from residents and investors alike.
The premium villas and modern apartments were inspired by sleek
Korean designs, giving the area a clean, sharp and vibrant feel.

As a pioneer and one of the largest foreign real estate developers in Vietnam, we set benchmarks for quality and innovation
with developments such as Villa Riviera, The Estella, Estella Heights, Empire City and Saigon Centre.

An emerging property developer with a growing reputation based on
trust and satisfaction, Tan Truong is committed to creating distinctive
developments in the Vietnamese real estate market.

As we look towards the future, we remain focused on providing urban living solutions, while we continue to create live-work-play
environments of enduring value for the community. At Keppel Land, the best experiences come from thoughtful innovations.
We call this ‘Thinking Unboxed’.

Marina Bay Financial Centre,
Singapore

Palm City,
Vietnam

Reflections at Keppel Bay,
Singapore

Estella Heights,
Vietnam

Riviera Cove,
Vietnam

Empire City,
Vietnam

Saigon Centre,
Vietnam

Saigon Sports City,
Vietnam

V-Star,
Vietnam

Phu Thuan Villas,
Vietnam

(+84-28) 377 38 777
info@theinfiniti.com.vn
www.theinfiniti.rivierapoint.com.vn
Lối vào: 2 Nguyễn Văn Tưởng, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh

Entrance via: 2 Nguyen Van Tuong, District 7,
Ho Chi Minh City

Các bản vẽ không theo tỷ lệ và diện tích chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chuẩn bị, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác hoặc không chịu
trách nhiệm pháp lý cho bản thông tin và các đặc điểm kỹ thuật này. Các bên có liên quan phải căn cứ vào hợp đồng mua bán chính thức. Tất cả những thông tin, bản vẽ, hình ảnh minh họa
chỉ nhằm tạo ấn tượng nghệ thuật, không nhất thiết phải cam kết trước pháp luật hoặc đại diện thực tế. Chủ đầu tư có quyền thay đổi đặc điểm, căn nhà, bản vẽ hoặc bất kỳ những
phát sinh nào theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Plans are not to scale and area is for reference only. Whilst every care has been taken to ensure accuracy in the preparation of the information contained herein, no warranties whatsoever
are given or legal representative is provided in respect thereon. Interested parties should rely on the formal sale and purchase documents. Visual representations including drawings,
illustrations, photographs and art renderings portray artistic impressions only and are not to be taken as representation of fact or law. The vendor reserves the rights to modify features,
the units, plans or the development or any part thereof as may be approved or required by the relevant authorities.
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