
KHU CĂN HỘ CAO CẤP VINHOMES ĐỒNG KHỞI 



Vinhomes Đồng Khởi – Vị trí “Vàng” 

 Tọa lạc tại địa chỉ 72 Lê Thánh Tôn - 45A Lý 

Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q1, HCM. 

 Tòa nhà có vị trí đẹp vào bậc nhất TP.HCM, 

với 3 mặt tiền hướng ra 3 khu phố sầm uất: Đồng 

Khởi - Lê Thánh Tôn - Lý Tự Trọng, Vinhomes 

Đồng Khởi là tổ hợp dự án bao gồm Trung tâm 

thương mại, khu vui chơi giải trí,  khối cao ốc văn 

phòng và nổi bật là khu căn hộ cao cấp. 

 Ngoài việc phát triển các không gian xanh bên 

trong và ngoài tòa nhà, để giải quyết bài toán về 

năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường, 

Vinhomes Đồng Khởi còn sử dụng kính Low-E 

cho tất cả các khu vực trong tòa nhà và sử dụng 

các thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại. 

Vinhomes Đồng Khởi còn là tòa nhà “xanh” và 

tiết kiệm năng lượng đầu tiên của TP.HCM và 

Việt Nam được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn 

thiết kế “kiến trúc xanh”. 

 

Kính Low-E được sử dụng 

cho tất cả các khu vực trong 

tòa nhà 



Kết nối địa danh xung quanh 

• UBND TP. Hồ Chí Minh 

• Nhà hát Thành Phố 

• Nhà Thờ Đức Bà 

• Dinh Thống Nhất 

• Chợ Bến Thành 

• Bưu điện Thành Phố 

• Công viên 23/9 

• Trường học, bệnh viện  



Tiện ích 

Tọa lạc tại tầng 3 và tầng 4 của tòa nhà Vinhomes Đồng Khởi, với tổng diện tích lên 

đến 2.000m2, được trang bị đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị, máy tập… hiện đại, 

Vincharm Health Club là khu phòng tập 5 sao đẳng cấp bậc nhất thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Vincharm Health Club 



Tiện ích 

Hồ Bơi trong nhà 

Hồ Bơi tiêu chuẩn quốc tế 

Hồ Bơi ngoài trời 



Lounge dành riêng cho cư dân Vinhomes Đồng Khởi 

Tiện ích 



Tiện ích 

Khu trung tâm thương mại đẳng cấp - Vincom Center Đồng Khởi 



Tiện ích 

 Hệ thống nhà hàng, café sang trọng 

 Vườn trên cao có tầm nhìn đẹp 

 Tầng hầm đậu xe rộng lớn 

 

TIỆN ÍCH VƯỢT TRỘI 
 Kính low-e 

 Thang máy tốc độ tiêu chuẩn 

 Hệ thống điện dự phòng 

 Hệ thống camera giám sát 24/7 

 Đội ngũ an ninh chuyên nghiệp 

 Hệ thống điều hòa tổng 

 Hệ thống nước nóng trung tâm 

 Truyền hình cáp 

 Internet tốc độ cao 

 



Căn hộ - Nơi hạnh phúc ngập tràn 



Các loại diện tích 

• Căn hộ 2PN diện tích từ 130m2 - 145m2, tầng 21 đến 26  
 

• Căn hộ 3PN diện tích từ 154m2 - 166m2 - 190m2, tầng 21 đến 26 
 

• Căn hộ 4PN diện tích từ 200m2 - 233m2, tầng 21 đến 26 

 



Hình ảnh căn hộ 


