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Nơi tịnh tâm
Giữa cuộc sống Náo Nhiệt

 Sanctuary Of Peace





uôn Ma Thuột vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng nét đẹp hoang sơ, hùng vĩ, cùng kho tàng văn hóa độc 
đáo, riêng biệt. Từ vùng đất linh thiêng này, những hạt cà phê năng lượng Robusta đặc biệt nhất thế giới được 
tạo ra, kiến tạo nên Thủ phủ Cà phê toàn cầu, với chất lượng cà phê cao nhất và hương vị đặc trưng nhất. 

Buon Ma Thuot, blessed by mother nature, with beautiful, majestic sceneries and unique cultural artifacts. This sacred 
land, where the highest quality, most special, and distinctive flavor Robusta coffee beans in the world are created, 
eventually becoming the global coffee capital.

buôn ma thuột
thủ phủ cà phê toàn cầu

Buon Ma Thuot - The Global Coffee Capital 
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ại vùng đất sinh ra những giọt cà phê năng lượng, cư dân sẽ tìm thấy không gian sống định tâm giữa 
cuộc sống náo nhiệt. Tránh xa những ồn ào, khói bụi chốn đô thị, Buôn Ma Thuột trở thành nơi sinh 
sống lý tưởng cho cư dân, là nơi tìm về với lối sống tỉnh thức đích thực.

In the home of energetic coffee, residents will find a sanctuary for mindful living amidst their modern busy 
lifestyle. Away from the hustle and bustle of the big cities, Buon Ma Thuot has become an ideal place for 
residents to acquire an awakening lifestyles.

Tsống tỉnh thức tại
thủ phủ cà phê

Mindful Living At The Coffee Capital

  8    www.thanhphocaphe.com



09



10    www.thanhphocaphe.com



11

uôn Ma Thuột là thành phố năng động và phát triển nhanh nhất 
Tây Nguyên.

 Theo quy hoạch, đến năm 2025, Buôn Ma Thuột sẽ phát triển 
4 khu đô thị mới phía Đông Bắc, đô thị sân bay, đô thị văn hóa - thương 
mại - y tế và đô thị đại học cùng hàng loạt cơ sở hạ tầng, đường sá, tạo 
sức bật cho sự phát triển của thành phố.

Từ đô thị loại 1, Buôn Ma Thuột được định hướng trở thành đô thị hạt 
nhân, trung tâm y tế, văn hóa, giáo dục, và là đòn bẩy phát triển toàn 
vùng Tây Nguyên. 

B

Buon Ma Thuot is the fastest growing and the most dynamic city in the 
Central Highlands.
According to the City planning, by the year 2025, Buon Ma Thuot will 
develop four new urban areas in the North East, Central airport, 
Cultural - commercial - medical and University zone along with a series 
of infrastructure and roads. These elements are creating a launchpad for 
the city development.
From Grade 1 City, Buon Ma Thuot will develop into a pivotal urban 
center of health care, culture, education and a leverage for development 
of the entire Central Highlands.
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hỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh 45 phút và cách Thủ đô Hà Nội 120 phút bằng máy bay, 
Buôn Ma Thuột là vị trí vàng sẵn sàng cho mọi hành trình kết nối đại ngàn Tây Nguyên 
với cả nước và vươn ra quốc tế. 

Only 45 minutes away from Ho Chi Minh City and 120 minutes away from Hanoi by air travel, 
Buon Ma Thuot is perfectly positioned to connect the Central Highlands with the rest of Viet Nam 
and the World.

Ccửa ngõ của
đại ngàn tây nguyên

Gateway To The Central Highland



Tọa lạc ngay trung tâm Thành phố Buôn Ma Thuột, tại trục đường Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Cà phê có tổng diện tích 45,45 héc ta, là không 
gian sống đẳng cấp – khác biệt với hệ thống biệt thự, nhà liên kế, nhà liên kế thương mại… 

Thành phố Cà phê được quy hoạch trở thành khu đô thị sinh thái – văn hóa hiện đại đầu tiên của tỉnh Đăk Lăk và rộng hơn là của cả vùng Tây Nguyên. 
Dự án là cánh cửa mở ra không gian sống sinh thái, tỉnh thức giữa đại ngàn cho cư dân.
 
Located at the Center of Buon Ma Thuot, along Nguyen Dinh Chieu Street, The Coffee City, spanning 45,45 hectares, is a unique luxurious residential 
development with villas, townhouses, shophouses,...

The Coffee City is planned to be the first modern ecological - cultural urban project of Dak Lak province and the Central Highlands. This project will 
be the gateway to an ecological mindful living space in the great Central Highlands.
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đẳng cấp THƯỢNG LƯU
trong KHÔNG GIAN sống lành

Luxurious Living Spaces



Như những giọt Cà phê Legend đẳng cấp - khác biệt, Thành phố Cà phê mở ra một không gian sống lành,
ĐẲNG CẤP THƯỢNG LƯU giữa lòng Thủ phủ Cà phê toàn cầu. 

 
Just like each drop of Legend Coffee, luxurious - distinguished, The Coffee City offers a gentle,

SUPERIOR living experience in the heart of The Global Coffee Capital.          .
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đẳng cấp THƯỢNG LƯU
giữa lòng THỦ PHỦ CÀ PHÊ toàn cầu.
SUPERIOR class in the heart of the Global COFFEE CAPITAL. 
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sống TỈNH THỨC
tại THÀNH PHỐ CÀ PHÊ

Awakening Life At The Coffee City
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Thành phố Cà phê hội tụ những không gian sống Đặc biệt – Khác biệt – Duy nhất
chưa từng có tại Việt Nam theo lối sống XANH – BẢN SẮC – THỊNH VƯỢNG,
tập trung vào chất lượng và sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên để đem đến
cho cư dân sự giàu có về TÂM – THÂN – TRÍ. 

The Coffee City combines all the Special - Exceptional - Unique living spaces that 
have never been before in Vietnam according to the ECOLOGY - AUTHENTIC - 
PROSPERITY Way of Life, which focus on quality and harmony between human 
and nature for its residents to attain wealth in MIND - BODY - SPIRIT.
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hệ thống tiện ích nội khu
đặc biệt, khác biệt

Special And Exceptional Residential Amenities H ệ thống tiện ích nội khu của Thành phố Cà phê được quy hoạch trong không 
gian hài hòa với tự nhiên và văn hóa bản địa, mang đến cho cư dân những tiện 
ích vượt trội trong không gian sống lành đích thực.

The residential amenities of the Coffee City is planned harmoniously with nature and 
local culture, designed to bring an exceptional lifestyle amenitia to its residents in a 
Special - Different - Unique living space.
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BẢN ĐỒ QUY HOẠCH DỰ ÁN THÀNH PHỐ CÀ PHÊ
Master Planning

Cổng chào
Entrance

Khu trung tâm
thương mại, dịch vụ
Commercial Centers

Khu công viên chữa lành
Healing Park

Khu hồ nước
Lake

Sân Tennis
Tennis court

Hồ bơi
Swimming pool

Trường Tiểu học
Elementary school

Thư viện Ánh sáng
The Light Library

Khu dịch vụ
khách sạn

Hotel

Khu vườn ươm,
trồng trọt, canh tác,

thu hoạch mẫu cà phê
Coffee Garden

Trường Mẫu giáo
Kindergarten

Bảo tàng
Thế giới Cà phê

The World
Coffee Museum 

Khu công viên,
cây xanh, mặt nước,

thể dục thể thao
Green park, Streams, Gym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

hệ thống tiện ích nội khu của thành phố cà phê
The Residential Amenities of The Coffee City
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Câu Chuyện CÀ PHÊ
Được Kể... Từng Phút,
Từng Giây, Từng Khoảnh Khắc
 Từ ly cà phê thơm lừng Bạn uống mỗi sáng, đến Thành 
phố Cà phê đẳng cấp - khác biệt, là cả hành trình tâm 
huyết của Trung Nguyên Legend. Tại Thành phố Cà phê, 
Cà phê như một báu vật của đất trời, được chúng tôi trân 
trọng mang vào không gian sống của những tín đồ yêu 
và đam mê Cà phê.
Bạn và Gia đình có thể nhìn ngắm sắc trắng tinh khôi của 
hoa Cà phê trong công viên quanh nhà; yêu hành trình 
chinh phục thế giới của hạt Cà phê tại Bảo tàng Thế giới 
Cà phê; hay tìm hiểu về quy trình trồng trọt, chế biến Cà 
phê tại Công viên chữa lành…
Vậy đấy, Cà phê luôn quanh Bạn, tiếp nguồn năng lượng 
tại Thành phố Cà phê!

THE COFFEE STORY IS TOLD… IN EVERY MINUTE, 
EVERY SECOND, EVERY MOMENT

From the fragrance of your morning coffee to the 
luxurious Coffee City, is the passionate journey of Trung 
Nguyen Legend. At The Coffee City, Coffee is considered 
as the treasure of Heaven and Earth, brought by us to the 
lives of the coffee connoisseurs and aficionados.
You and Your Family will be able to appreciate the purity 
of the white coffee flowers in the park surrounding your 
home, adore the journey of how Coffee conquered the 
world at the World  of Coffee Museum; or learn about 
how to grow and process coffee at the Healing Park… 
That is how Coffee exist around You, supply the energy 
for the Coffee City!
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nghệ thuật của
kiến trúc chữa lành

The Art Of Healing Architecture

ại Thành phố Cà phê, từ ý tưởng kiến trúc, chất liệu, hạ tầng xây dựng đến môi trường tổng thể đều được chúng tôi chăm chút tỉ mỉ để tạo nên những 
không gian sống sinh thái, tỉnh thức… trong một dự án để đời – THÀNH PHỐ CÀ PHÊ. Đặc biệt, với Trường Mầm non Yêu thương và Trường 
Tiểu học Hạnh phúc, chúng tôi hợp tác cùng MASS - đơn vị tư vấn thiết kế, quản lý dự án và quy hoạch từ Hoa Kỳ. MASS chuyên làm việc với 

các đối tác chính phủ về kiến trúc chữa lành độc đáo và duy nhất trên thế giới.  MASS đã có một số công trình nổi bật và gây ấn tượng sâu sắc với thế giới 
như: Bệnh viện khu vực New York, Hoa Kỳ; Trung tâm sáng kiến lãnh đạo trẻ Châu Phi; Ilima - Trường tiểu học với vật liệu bền vững tại Châu Phi...

With this project, every architectural idea, material and infrastructure  suitable to the development environment has been carefully planned to create an 
eco-friendly and mindful living space - THE COFFEE CITY. For the design of Loving Kindergarten and Happy Elementary School, we partnered with 
MASS - an American design consultant, project management and planning firm. MASS specializes in working with local governments in unique healing 
architecture. MASS’s impressive portfolio includes: New York Regional Hospital; Young African Leader Initiative; Ilima - Elementary school built with 
sustainable materials in Africa...

T

32   www.thanhphocaphe.com



33



33     www.thanhphocaphe.com

34    www.thanhphocaphe.com



34

*Phối cảnh Bảo tàng Thế giới Cà phê
công trình biểu tượng độc đáo tại Thành phố Cà Phê

35

*Phối cảnh Bảo tàng Thế giới Cà phê - 
công trình biểu tượng độc đáo tại Thành phố Cà Phê
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thăng hoa
giá trị cuộc sống

Values Of Life

rong vòng bán kính 2 km, mọi tiện ích của cuộc sống tại Buôn Ma 
Thuột dường như vây quanh Bạn. Từ trường học, bệnh viện, siêu 
thị, bến xe, sân bay, đến những khu du lịch sinh thái hoang sơ sẽ 

mang đến cho Bạn và Gia đình một cuộc sống tiện nghi đích thực, mà 
không cần phải đi xa.

All of the essential conveniences of Buon Ma Thuot can be found within 2 
km radius of The Coffee City. From schools, hospitals, shopping centers, 
transit terminals, airport, to natural ecological tourism sites, all are truly 
convenient and accessible to You and Your Family.    

T
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không gian sống
tràn đầy năng lượng

Tesla Townhouses - Energetic Living Space
Diện tích mỗi căn: 110 – 150 m2 / Unit area: 110-150 m2

Tổng diện tích: 320 căn / Number of units: 320

DẤU ẤN VĨ NHÂN TESLA
Khu nhà liên kế được cảm tác từ tên vĩ 
nhân Nikola Tesla – một nhà phát minh, 
nhà vật lý, kỹ sư cơ khí và kỹ sư điện 
người Mỹ gốc Serb. Nikola Tesla được biết 
đến với nhiều đóng góp mang tính cách 
mạng trong lĩnh vực điện và từ trường 
trong cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

TESLA INSPIRATION
The Townhouses Complex was inspired 
by Nikola Tesla - a Serbian American 
inventor, physicist, mechanical and 
electrical engineer. Nikola Tesla was best 
known for many revolutionary contribu-
tions in the field of electricity, and 
electromagnetic study at the end of XIX 
century to the beginning of XX century.

41
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Tránh xa những ồn ào của nhịp sống đô thị, được sống trong khu 
nhà liên kế Tesla, cư dân sẽ cảm nhận trọn vẹn không khí yên 
tĩnh, hòa mình vào thiên nhiên và tỉnh thức đến từng phút giây.  

Away from the hustle and bustle of the City, residents of Tesla 
Townhouse will feel the tranquil atmosphere, immerse and be 
mindful of nature in every waking second.
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MẶT BẰNG TẦNG 1
DIỆN TÍCH SÀN: 81.08 m² 
DIỆN TÍCH SÂN VƯỜN: 43.92 m² 

MẶT BẰNG TẦNG 2
DIỆN TÍCH SÀN: 77.63 m² 
DIỆN TÍCH BAN CÔNG: 17.54 m² 

Diện tích khu đất / Plot area: 

Diện tích sân vườn / Garden area:

Diện tích sàn xây dựng / Floor area : 

Tổng diện tích ban công, sân thượng / Rooftop area : 

125 m²

43.93 m²

350.9 m²

43.21 m²

nhà liên kế tesla / Tesla Townhouse
MẶT BẰNG CĂN THƯỜNG (5m x 25m)

01 Phòng khách
01 Phòng ăn
01 Phòng bếp
04 Phòng ngủ

01 Living room
01 Dining room

01 Kitchen
04 Bed rooms

05 WC
01 Phòng giặt phơi
01 Phòng đa năng

05 Bath rooms
01 Utility room
01 Multi room

mặt bằng định vị / The Location Plan



MẶT BẰNG TẦNG 3
DIỆN TÍCH SÀN: 80.63 m² 
DIỆN TÍCH BAN CÔNG: 8.43 m² 

MẶT BẰNG TẦNG 4
DIỆN TÍCH SÀN: 68.26 m2

DIỆN TÍCH BAN CÔNG: 17.33 m2

MẶT BẰNG MÁI

45
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MẶT BẰNG TẦNG 1
DIỆN TÍCH SÀN: 69.54 m² 
DIỆN TÍCH SÂN VƯỜN: 87.51 m² 

Diện tích khu đất / Plot area: 

Diện tích sân vườn / Garden area:

Diện tích sàn xây dựng / Floor area : 

Tổng diện tích ban công, sân thượng / Rooftop area : 

nhà liên kế tesla / Tesla Townhouse Corner
MẶT BẰNG CĂN GÓC (6.2m x 22m)

157.05 m²

87.51 m²

281.80 m² 

50.06 m² 

01 Phòng khách
01 Phòng sinh hoạt
01 Phòng ăn
01 Phòng bếp

01 Living room
01 Family room
01 Dining room

01 Kitchen

04 Phòng ngủ
06 WC
01 Phòng giặt phơi
01 Phòng đa năng

04 Bed rooms
06 Bath rooms

01 Utility room
01 Multi room

mặt bằng định vị / The Location Plan

v



MẶT BẰNG TẦNG 2
DIỆN TÍCH SÀN: 74.60 m² 
DIỆN TÍCH BAN CÔNG: 16.49 m² 

MẶT BẰNG TẦNG 3
DIỆN TÍCH SÀN: 74.60 m² 
DIỆN TÍCH BAN CÔNG: 8.66 m² 

47



MẶT BẰNG TẦNG 4
DIỆN TÍCH SÀN: 63.06 m2
DIỆN TÍCH BAN CÔNG: 24.91 m2
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MẶT BẰNG MÁI
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5151

ảng xanh thiên nhiên được thiết kế kỹ lưỡng trên từng mét 
vuông đất nhằm tối ưu việc sử dụng không gian và giảm 
chi phí năng lượng cho ngôi nhà. 

Natural green areas are meticulously designed in each square meter 
to maximize space utilization and reduce energy cost.

M

mang thiên nhiên
vào từng không gian sống

Bring Nature To Every Living Corner



52    www.thanhphocaphe.com

*Phối cảnh khu nhà liên kế Tesla - Tesla townhouse
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hà liên kế Tesla với thiết kế theo phong 
cách sống hiện đại, kèm hệ thống quản 
lý nhà thông tin smarthome kết nối 

mọi thiết bị trong gia đình. 

The Tesla Townhouse is designed to serve a 
modern lifestyle, equipped with a smart 
home management system.

N

sống với
công nghệ tiên tiến

Integrate Advanced Technology
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ội thất nhà liên kế Tesla được thiết kế tinh giản, nhưng đầy đủ tiện nghi. 
Phong cách nội thất tinh tế Scandinavia lần đầu tiên được mang vào 
không gian sống từng ngôi nhà liên kế Tesla với sự hợp tác đặc biệt của 

chủ đầu tư - Tập đoàn Trung Nguyên Legend và nhà cung cấp nội thất hàng đầu 
thế giới - IKEA.
 
The Tesla Townhouse interior is designed with a minimalist approach, yet 
remaining highly serviceable. The Scandinavian style is brought into the living 
spaces of each Tesla townhouse through the exclusive partnership between the 
investor - Trung Nguyen Legend Group and the world-famous Swedish furniture 
manufacturer - IKEA. 

N

tinh tế
đến từng chi tiết

Subtlety In The Details
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Tọa lạc trên mặt tiền trục đường Nguyễn 
Đình Chiểu, khu phố Cantata là nơi tập 
trung những cửa hàng thời trang, dịch vụ 
cao cấp giữa lòng Thành phố Cà phê và 
Thủ phủ Cà phê Buôn Ma Thuột.

Located at the front of Nguyen Dinh Chieu 
Street, Cantata shophouse row is the hub 
of fashion and luxury stores in the middle 
of the Coffee City and Buon Ma Thuot, the 
Coffee Capital of Viet Nam.

61

Diện tích mỗi căn: 110 – 150 m2 / Unit area: 110-150 m2
Tổng diện tích: 232 căn / Number of units: 232

điểm sáng kinh tài
tại thành phố cà phê

Commercial Focal Point Of The Coffee City

thương mại
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trường đoạn âm nhạc
đầu tiên trên thế giới về cà phê

The first musical masterpiece about coffee

hu nhà liên kế thương mại được cảm tác từ tên bản nhạc đầu tiên trên thế giới viết 
Cà phê – The Cantata Coffee, do nhà soạn nhạc tài ba người Đức Johann Sebastian 
Bach sáng tác năm 1723.

Cantata là một thể loại thanh nhạc cổ điển với đặc điểm trang trọng hoặc có tính anh hùng, 
tính trữ tình.  Johann Sebastian Bach được nhắc đến trong lịch sử viết nhạc cantata và lịch sử 
văn hóa cà phê bởi tác phẩm Cantata “Cà phê” mang ký hiệu BWV.211 – một trong những 
bản nhạc nổi tiếng vẫn được thu âm và trình diễn trên toàn thế giới.

The Cantata shophouse row is inspired by the first musical piece written about coffee, The 
Coffee Cantata, composed by the German composer, Johann Sebastian Bach, in 1723.

Cantata is a classical vocal style possessing or heroic and romantic characteristies. Johann 
Sebastian Bach as mentioned in the History of Cantata and Cultural History of Coffee as the 
Composer of “Coffee Cantata”, which one of the most famous compositions that is still 
recorded and performed all over the World.
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Khu phố Cantata là nơi tập trung những cửa hàng 
thời trang cao cấp như các con phố thời trang nổi 
tiếng hàng đầu thế giới như phố Milan, Maryle-
bone High, và Welbeckt. Từ cửa tiệm của một 
người thợ lành nghề cho đến những thương hiệu 
thời trang triệu đô, hay chỉ đơn giản là một cửa 
hàng chocolate làm tại nhà, cho đến quán phở thân 
thuộc nhất… tất cả đều mang một sự hòa hợp nhẹ 
nhàng, tạo nên giá trị kinh tài khác biệt cho các 
khu phố Cantata.

Cantata is the collection of high-end fashion 
stores, similar to the world-renowned shopping 
streets in Milan, Marylebone High, and Welbeckt. 
From luxury branded stores, artisan shops, 
chocolatiers, to the local pho restaurant… they 
are all parts of a pleasant symphony, and give life 
to the distinguished commercial value of Cantata.
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“PHỐ MILAN” GIỮA LÒNG
BUÔN MA THUỘT

“Milan” Of Buon Ma Thuot
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PHỐ VÀNG THƯƠNG MẠI CANTATA
Nơi hội tụ sầm uất những thương hiệu mua sắm nổi tiếng.
Đất khai lộc kinh tài vạn phát.

CANTATA, THE GOLDEN COMMERCIAL CENTER 
Collection of world-renowned brands.
Land of commercial prosperity.

67



MẶT BẰNG TẦNG 1
DIỆN TÍCH SÀN: 88 m² 
DIỆN TÍCH SÂN VƯỜN: 22 m² 

110 m²

22 m²

416.18 m²

36.56 m²

Diện tích khu đất / Plot area: 

Diện tích sân vườn / Garden area:

Diện tích sàn xây dựng / Floor area : 

Tổng diện tích ban công, sân thượng / Rooftop area : 

nhà liên kế thương mại cantata / Shophouse 
MẶT BẰNG CĂN THƯỜNG (5m x 22m)

01 phòng khách
01 phòng ăn
01 phòng bếp
03 phòng ngủ

01 Living room
01 Dining room

01 Kitchen
03 Bed rooms

05 wc
01 phòng giặt phơi
01 phòng đa năng

05 Bath rooms
01 Utility room
01 Multi room
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MẶT BẰNG TẦNG 2
DIỆN TÍCH SÀN: 80.60 m² 
DIỆN TÍCH BAN CÔNG: 11.56 m² 

MẶT BẰNG TẦNG 3
DIỆN TÍCH SÀN: 82.56 m² 
DIỆN TÍCH BAN CÔNG: 5.8 m² 

MẶT BẰNG TẦNG LỬNG
DIỆN TÍCH SÀN: 53.30 m² 
DIỆN TÍCH BAN CÔNG: 0 m² 
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MẶT BẰNG TẦNG 4
DIỆN TÍCH SÀN: 70.16 m² 
DIỆN TÍCH BAN CÔNG: 19.2 m² MẶT BẰNG MÁI
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MẶT BẰNG TẦNG 1
DIỆN TÍCH SÀN: 99.62 m² 
DIỆN TÍCH SÂN VƯỜN: 27.28 m² 

Diện tích khu đất / Plot area: 

Diện tích sân vườn / Garden area:

Diện tích sàn xây dựng / Floor area : 

Tổng diện tích ban công, sân thượng / Rooftop area : 

123.9 m²

27.28 m²

483.99 m² 

80.25 m² 

nhà liên kế thương mại cantata / Catata Shophouse  Corner
MẶT BẰNG CĂN GÓC (6.2m x 22m)

01 phòng khách
01 phòng ăn
01 phòng bếp
03 phòng ngủ

01 Living room
01 Dining room

01 Kitchen
03 Bed rooms

03 wc
01 phòng giặt phơi
01 phòng đa năng

03 Bath rooms
01 Utility room
01 Multi room

mặt bằng định vị / The Location Plan
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MẶT BẰNG TẦNG 2
DIỆN TÍCH SÀN: 87.98 m² 
DIỆN TÍCH BAN CÔNG: 32.28 m² 

MẶT BẰNG TẦNG 3
DIỆN TÍCH SÀN: 90.1 m² 
DIỆN TÍCH BAN CÔNG: 9.03 m² 

MẶT BẰNG TẦNG LỬNG
DIỆN TÍCH SÀN: 66.6 m² 
DIỆN TÍCH BAN CÔNG: 1.24 m² 
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MẶT BẰNG TẦNG 4
DIỆN TÍCH SÀN: 62.44 m2

DIỆN TÍCH BAN CÔNG: 37.7 m2

MẶT BẰNG MÁI
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nội thất NHÀ Ở
không gian sống HOÀN HẢO

Home Furniture For The Perfect Living Space 
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HƠI  THỞ  BẮC ÂU
                          GIỮA TÂY NGUYÊN ĐẠI  NGÀN

A Touch Of Scandinavian In The Central Highland
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Sự kết hợp tinh tế các sản phẩm nội thất IKEA sẽ mang lại không gian sống 
thịnh vượng, giàu có và đẳng cấp cho cư dân.

The exquisite combination of IKEA furniture defines living spaces for 
residents, exuding prosperity, wealth and class. 

77



78    www.thanhphocaphe.com



79

lịch lãm  và tinh tế
hoàn mỹ  Và riêng tư

hỡi những người con
của núi rừng phóng khoáng

CHÀO MỪNG TRỞ VỀ NHÀ!



nơi gửi trọn NIỀM TIN
A Home Of Trust 



ĐỐI TÁC / PARTNERS:

Chủ đầu tư Trung Nguyên đã lựa chọn những đối tác danh tiếng hàng đầu thế giới, khu vực 
và Việt Nam để phát triển dự án Thành phố Cà phê.

REPUTABLE DEVELOPER
Trung Nguyen has chosen the most respected partners in their respective fields from all 
over the world for the development of The Coffee City.

Uy tín của đơn vị quản lý là cam kết cho chất lượng dịch vụ của Thành phố Cà phê. Khách 
hàng hoàn toàn yên tâm vì Trung Nguyên Legend đã lựa chọn những đơn vị quản lý danh 
tiếng hàng đầu thế giới để vận hành dự án.

PROFESSIONAL MANAGEMENT
The reputation and experience of the management firm represents the commitment to 
provide quality at The Coffee City. Customers will be at ease with the knowledge that Trung 
Nguyen Legend has chosen the most qualified management partners to operate the project.

CHỦ ĐẦU TƯ UY TÍN

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP





BẢN ĐỒ LIÊN HỆ VÙNG
CÁC DỰ ÁN TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN LEGEND TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM

The  Projects Of Trung Nguyen Legend In Different Regions In Vietnam

Phú Quốc Cần Thơ
Vũng Tàu

Nha Trang
Đà Lạt

Buôn Ma Thuột
Quy Nhơn

Huế

Hội An

Đà Nẵng

Hải Phòng

Vinh

Điện Biên Phủ

Lạng Sơn

Hà Nội

Sapa

TP Hồ Chí Minh

DỰ ÁN TẠI MIỀN BẮC
- Chi nhánh Nhà máy G7 hoà tan tại Bắc Giang
- Hệ thống quán Trung Nguyên Legend tại Hà Nội

PROJECTS IN THE NORTH AREA
- A branch of G7 factory in Bac Giang
- System of Trung Nguyên Legend coffee shops in Ha Noi

DỰ ÁN TẠI TP. ĐÀ NẴNG
- Dự án tại TP. Đà Nẵng

PROJECTS IN DA NANG
- A project in Da Nang city

DỰ ÁN TẠI TỈNH ĐẮK LẮK
- Địa đàng M’Đrắk
- Thành phố Cà phê
- Du lịch Cà phê Chữa lành
- Nhà khách Trung Nguyên
- Nhà máy Cà phê Buôn Ma Thuột
- Nhà ở công nhân
- Hệ thống quán Trung Nguyên Legend

PROJECTS IN DAK LAK
- M’Drak Eden
- The Coffee City
- Coffee Healing Resorts
- Trung Nguyen campus
- System of factories in BMT City
- Worker Housing
- System of Trung Nguyen Legend Coffee shop

DỰ ÁN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BÌNH DƯƠNG - PHÚ QUỐC
- Nhà máy Cà phê tại Bình Dương
- Hệ thống quán Trung Nguyên Legend
- Dự án tại Quận 9 TP. Hồ Chí Minh
- Dự án tại Phú Quốc

PROJECTS IN THE SOUTH AREA
- System of factories in Binh Duong
- System of Trung Nguyen Legend Coffee shop
- A project in District 9, HCM City
- A project in Phu Quoc, Kien Giang
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