


SỐNG CHUẨN TINH HOA
GIỮA LÒNG PHỐ CỔ

Kiêu hãnh tọa lạc ngay trung tâm “Hà Nội 36 phố phường”, 
bên con đường sầm uất cách Hồ Hoàn Kiếm vài bước chân, 

Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton tại The Grand lần đầu tiên 
xuất hiện tại Việt Nam, định hình một phong cách sống 

hàng hiệu đẳng cấp dành cho số ít những 
chủ nhân xứng tầm.



DẤU ẤN ĐẲNG CẤP ĐÍCH THỰC

Một tiêu chuẩn vượt trên mọi chuẩn mực 
Kiến tạo phong cách sống siêu sang chưa từng có

Đặc quyền dành riêng cho tinh hoa của giới thượng lưu.

Chất lượng đẳng cấp thế giới của nhà phát triển bất động sản 
quốc tế Masterise Homes, kết hợp cùng dịch vụ huyền thoại 
đến từ thương hiệu 100 năm tuổi The Ritz-Carlton, tạo nên 

dấu ấn đẳng cấp đích thực tại The Grand, Hanoi.



“CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG QUÝ ÔNG QUÝ BÀ 
PHỤC VỤ CÁC QUÝ ÔNG QUÝ BÀ”

Tại khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton, sự chăm sóc chân thành và khiến 
các chủ nhân thoải mái là sứ mệnh cao cả nhất. 

Điều này minh chứng cho cam kết của Ritz-Carlton trong việc cung cấp 
các tiện nghi và dịch vụ cá nhân hóa tốt nhất cho các gia chủ, để họ 

luôn được tận hưởng không gian ấm cúng, thoải mái và tinh tế bậc nhất. 

Trải nghiệm tại The Grand, Hanoi làm sống động các giác quan, mang 
lại niềm hạnh phúc và đáp ứng ngay cả những mong muốn chưa được 

bày tỏ của các quý ông quý bà.

Thương hiệu huyền thoại Ritz-Carlton 
là biểu tượng vượt thời gian của sự sang trọng, với sứ mệnh mang tới 

sự chăm sóc tinh tế và chất lượng dịch vụ vượt xa ngoài mong đợi. 
Chính tiêu chuẩn vàng này đã đưa The Ritz-Carlton trở thành 

thương hiệu hàng đầu thế giới. 

Đặc quyền trải nghiệm dịch vụ cùng tiện ích tiêu chuẩn cao nhất được 
cá nhân hóa bởi thương hiệu huyền thoại Ritz-Carlton trong không gian 

sống riêng tư và thoải mái chỉ có tại The Grand, Hanoi. 
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SỞ HỮU PHIÊN BẢN 
GIỚI HẠN VÔ GIÁ

Trở thành một trong 104 chủ nhân tinh hoa 
hàng đầu để sở hữu tài sản quý hiếm nhất  

trong bộ sưu tập hàng hiệu của mình, 
với giá trị được bảo chứng vượt thời gian. 

Không chỉ là dự án bất động sản hàng hiệu 
Ritz-Carlton đầu tiên của Việt Nam, 

The Grand, Hanoi còn là sản phẩm thứ 5 
duy nhất của thương hiệu huyền thoại tại 

khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
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NIỀM KIÊU HÃNH
GIỮA THỦ ĐÔ HÀ NỘI

The Grand, Hanoi nằm ở trung tâm quận Hoàn Kiếm, 
trên con phố Hàng Bài trứ danh và bao quanh bởi 

các địa danh nổi tiếng như Nhà hát lớn Hà Nội, 
Đền Ngọc Sơn, Nhà thờ lớn… Sở hữu vị trí trung tâm 
độc tôn cùng thương hiệu huyền thoại Ritz-Carlton, 

Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton tại The Grand 
chính là niềm tự hào của mỗi chủ nhân.
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VỊ TRÍ 

VỊ TRÍ TRUNG TÂM
ĐỘC TÔN

Cách Hồ Hoàn Kiếm vài bước chân, bao quanh  
bởi những địa danh nổi tiếng, với mọi tiện ích 
hiện đại bậc nhất, Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton  
tại The Grand mang đến cho chủ nhân một cuộc 
sống đẳng cấp xứng tầm quốc tế, hòa vào lối sống 
sôi động của thủ đô, rồi trở về với thư thái và 
riêng tư trong căn hộ hàng hiệu của riêng mình.

Các địa danh

100m Hồ Hoàn Kiếm

400m Vườn hoa Lý Thái Tổ

700m Nhà thờ Lớn Hà Nội

700m Nhà hát Lớn Hà Nội

800m Đền Ngọc Sơn

1.0km Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Trung tâm mua sắm

20m Tràng Tiền Plaza

Bệnh viện

850m Bệnh viện Việt Đức

1.1km Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

3.0km Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội
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Choáng ngợp bởi sự kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp của 
kiến trúc cổ điển và đường nét thiết kế hiện đại 

là trải nghiệm đầu tiên chủ nhân sẽ cảm nhận khi 
đặt chân đến Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton 

tại The Grand. 

Cuộc sống tại The Grand, Hanoi đẹp như một 
bức tranh tả thực, mang đậm phong cách 

Haussmann, trường phái kiến trúc đã đưa thủ đô 
Paris (thời Napoleon III) lột xác trở thành kinh đô 

hoa lệ như ngày nay.

KIẾN TRÚC HAUSSMANN: 
DẤU ẤN PARIS GIỮA LÒNG PHỐ CỔ 
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Sảnh chính tráng lệ và đầy nghệ thuật ẩn mình sau lớp cửa kính mang 
phong cách cổ điển, với phần sàn được chế tác hoàn toàn thủ công từ 

loại đá cẩm thạch tự nhiên nghìn năm tuổi có vân và màu sắc đạt chuẩn của 
Ritz-Carlton. Không gian sảnh kết hợp giữa phong cách thiết kế vượt thời 

gian với họa tiết trang trí đặc trưng của kiến trúc Pháp cổ. Tinh tế đến từng 
chi tiết, Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton tại The Grand là minh chứng 

đích thực của giá trị thẩm mỹ tinh túy nhất.

SỰ HÒA QUYỆN TINH TẾ 
CỦA VẺ ĐẸP VƯỢT THỜI GIAN 

VÀ KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI
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Mỗi ngày là một trải nghiệm sống tuyệt vời trong Khu căn hộ hàng hiệu 
Ritz-Carlton tại The Grand, được quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. 

Không gian tiện ích tạo nên một chuẩn mực mới về sự sang trọng, với phong 
cách thiết kế lấy cảm hứng từ một buổi triển lãm nghệ thuật. Kiến trúc cổ điển 

kết hợp với các đường nét hiện đại được thổi vào từng chi tiết, từ sàn đá 
hoa văn độc đáo đến hình dáng, công năng của từng loại cây trang trí.    

PHONG CÁCH SỐNG 
HÀNG HIỆU RITZ-CARLTON
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KHÔNG GIAN SỐNG RIÊNG TƯ
CHUẨN QUỐC TẾ

Mỗi căn hộ Ritz-Carlton tại The Grand không chỉ là không gian thỏa mãn 
nhu cầu tận hưởng cuộc sống, mà còn là một tài sản vô giá khẳng định 

vị thế của chủ nhân. 
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Từng chi tiết nhỏ được trau chuốt tỉ mỉ để chủ nhân luôn cảm nhận được sự ấm áp 
mỗi khi trở về nhà sau những tất bật của cuộc sống. 

Mỗi căn hộ Ritz-Carlton tại The Grand được thiết kế với tỉ lệ đạt mức hoàn hảo, 
cùng họa tiết Chevron đặc trưng chính là điểm nhấn tạo nên không gian 

thoáng đãng, đem đến cảm giác yên bình và thư thái cho gia chủ.  

ĐƠN GIẢN LÀ ĐỈNH CAO
CỦA SỰ TINH TẾ
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Nội thất phòng ngủ mang đậm nét kiến trúc cổ điển Pháp, 
nổi bật là những chi tiết được thiết kế theo tỷ lệ vàng 
như tấm thảm dệt thủ công kết hợp cùng sàn gỗ sồi 
và hoa văn herringbone (hoạ tiết xương cá) tinh tế.

NỘI THẤT THIẾT KẾ 
THEO PHONG CÁCH FRENCH GALLERY
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Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton đa dạng với  
Premier - 1 phòng ngủ, Classic – 2 phòng ngủ 

và Presidential – 3 phòng ngủ, phù hợp 
mọi nhu cầu và sở thích của chủ nhân. 

Tất cả đều theo tiêu chuẩn vàng của thương hiệu 
huyền thoại Ritz-Carlton.
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DỊCH VỤ HUYỀN THOẠI CỦA  
RITZ-CARLTON

Tiêu chuẩn vàng - Biểu tượng xuất sắc về dịch vụ, vượt tầm so sánh 
ở mọi khía cạnh với 100 năm lịch sử cùng nhiều giải thưởng danh tiếng. 
Nhắc đến Ritz-Carlton, bất kỳ ai trong giới tinh hoa đều biết về dịch vụ 
huyền thoại của thương hiệu này, nhẹ nhàng và tinh tế, luôn đem lại 
sự tự hào kiêu hãnh cho chủ nhân.
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GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ CỦA DỰ ÁN

DỊCH VỤ THIẾT YẾU

Các dịch vụ theo tiêu chuẩn huyền thoại của Ritz-Carlton chỉ dành 
riêng cho Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton tại The Grand, 
tiện nghi đẳng cấp thế giới, được cá nhân hóa theo đúng nhu cầu 
của từng chủ nhân.

DỊCH VỤ THÊM THEO YÊU CẦU*

* Dịch vụ theo yêu cầu có thể được sắp xếp bởi nhóm chăm sóc khách hàng đặc biệt và được cung cấp bởi các bên thứ ba không liên kết với The Ritz-Carlton.  
+ Các căn hộ là tài sản độc lập của chủ nhân sở hữu căn hộ, là thành viên của hiệp hội chủ sở hữu các căn hộ (nhà chung cư)

Đặt vé máy bay, phi cơ tư nhân

Thông tin mua sắm

Đưa đón sân bay

Đặt dịch vụ cắm hoa

Thu xếp các hoạt động sự kiện

Điều phối dịch vụ giao hàng

Đặt thuê xe ô tô

Đặt xe Limousine/xe ô tô

Dịch vụ hành chính văn phòng

Dịch vụ thu gom rác

Đặt phòng khách sạn+

Đặt sân golf

Thông tin/Đặt bàn nhà hàng

Thông tin/Đặt chuyến du dịch

Đặt lịch hẹn spa & salon

Thông tin về các dịch vụ (tôn giáo)

Dịch vụ chuyển nhà

Dịch vụ công chứng

Dịch vụ đón, trả xe tại sảnh

Thông tin và đặt dịch vụ chăm sóc/trông giữ thú cưng

Bảo vệ tài sản

Thông tin về nhà hát và các dịch vụ giải trí

Dịch vụ mở cửa ra vào sảnh/vận chuyển hành lý

Vệ sinh khu vực công cộng

Bảo trì khu vực công cộng

Giao báo/tạp chí/hàng hoá

DỊCH VỤ VỆ SINH CĂN HỘ

Hút bụi và lau sàn nhà

Vệ sinh gương

Hút bụi đồ nội thất

Vệ sinh bề mặt bếp và lò nướng

Trải giường & thay ga giường

Vệ sinh tủ lạnh

Vệ sinh nhà tắm

Rửa chén

Vệ sinh ban công

DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Thay bóng đèn tròn/bóng đèn tuýp huỳnh quang

Lắp ráp đồ nội thất

Xử lý rác thải cồng kềnh khi chuyển đến

Sơn sửa

Đấu nối thiết bị điện tử

Treo tranh

Sửa chữa điện & nước

Thay tấm lọc điều hòa không khí (HVAC)

DỊCH VỤ TIÊU CHUẨN

Mua sắm đồ tạp hóa và thực phẩm

Giặt ủi, giặt hấp

Dịch vụ sửa quần áo

Rửa và bảo dưỡng xe ô tô

Lập kế hoạch du lịch & nghỉ dưỡng

Cho thuê thiết bị

Photocopy/Fax

Dịch vụ thư ký

Lập kế hoạch cho sự kiện

Dịch vụ ăn uống, đặt tiệc tại chỗ

Đóng gói & vận chuyển thư từ, bưu phẩm

Dịch vụ thuê đầu bếp 

Bảo dưỡng chăm sóc cây cảnh

Huấn luyện viên thể hình cá nhân

Dịch vụ dịch thuật

Dịch vụ spa/trị liệu tại nhà

Dịch vụ trông trẻ

Dịch vụ làm đẹp cho thú cưng

Chăm sóc căn hộ trống
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LỜI CHÀO TỪ MASTERISE HOMES

Khởi nguồn từ khát vọng mang Việt Nam vươn ra thế giới, nâng tầm  
vị thế trên bản đồ bất động sản toàn cầu, Masterise Homes thiết lập
quan hệ chiến lược với Thương hiệu huyền thoại thế giới Ritz-Carlton, 
cho ra đời Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton đầu tiên tại Việt Nam 
và là dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên tại Hà Nội.

Sự ra mắt của Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton tại The Grand là 
bước ngoặt đưa Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc trong khu vực, 
đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, đem đến cho chủ nhân sự kiêu hãnh 
khi sở hữu một kiệt tác độc tôn, một di sản vĩnh cửu có giá trị bảo chứng 
vượt thời gian.

Chào mừng đến với Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton tại 
The Grand, đẳng cấp thế giới và là đỉnh cao tinh hoa toàn cầu.
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GIỚI THIỆU VỀ MASTERISE HOMES

NHÀ PHÁT TRIỂN
BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ

Masterise Homes – thành viên của tập đoàn Masterise Group, là nhà phát triển bất động sản quốc tế tiên phong 
áp dụng các chuẩn mực toàn cầu vào việc phát triển, vận hành và quản lý các sản phẩm, dịch vụ bất động sản 
tại Việt Nam và thế giới.

Sở hữu danh mục Branded Residences (Bất động sản hàng hiệu) lớn nhất Đông Nam Á, Masterise Homes 
khẳng định năng lực quốc tế qua sự hợp tác cùng Marriott International - tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới 
với những thương hiệu Marriott, JW Marriott và Ritz-Carlton.

Masterise Homes cam kết không ngừng kiến tạo những công trình kiến trúc đẳng cấp và trải nghiệm xứng tầm 
cho khách hàng, tạo nên các giá trị vượt thời gian được công nhận trên toàn thế giới. 

masterisehomes.com

GIỚI THIỆU CÁC ĐỐI TÁC

GroupGSA thành lập năm 1979, đạt nhiều giải thưởng thiết 
kế quốc tế từ chuyên môn và ngành trong hơn 40 năm qua. 
GroupGSA có đội ngũ chuyên gia tài năng và giàu kinh nghiệm 
trong bốn lĩnh vực: Kiến trúc, Thiết kế Nội thất, Kiến trúc Cảnh 
quan và Thiết kế Đô thị, giúp GSA liên tục phát triển mạnh mẽ, 
cung cấp nhiều dự án cải tiến sáng tạo đạt tiêu chuẩn thiết kế 
quốc tế.
 
groupgsa.com

Công ty kiến trúc 

Artelia đã phát triển nhiều phương thức quản lý dự án phức tạp 
trên khắp thế giới, cam kết tiến độ hoàn thành dự án với chất 
lượng cao nhất, luôn đạt tiêu chuẩn về an toàn. Artelia có mặt 
tại hơn 40 quốc gia, thay mặt chính quyền, các quỹ quốc tế,  
các nhà phát triển tư nhân và các tập đoàn công nghiệp điều 
phối quản lý nhiều dự án lớn và phức tạp trên toàn cầu. 

arteliagroup.com

Tư vấn quản lý dự án

Hirsch Bedner Associates (HBA) là đơn vị thiết kế nội thất nghỉ 
dưỡng hàng đầu thế giới từ năm 1965, cho ra đời nhiều thương 
hiệu cao cấp trên khắp thế giới. HBA có quy mô và tầm cỡ toàn 
cầu với 24 văn phòng, hơn 1.600 dự án đã hoàn thành trên  
80 quốc gia.

hba.com

Thiết kế nội thất
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(028) 39 159 159 facebook.com/OfficialTheGrandHanoithegrand@masterisehomes.com masterisehomes.com/the-grand-hanoi

Địa chỉ dự án: 22-24 Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ nhà mẫu: T-Place, 30A Lý Thường Kiệt, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Chúng tôi đã nỗ lực và cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. Tuy nhiên tài liệu chỉ dùng với mục đích tham khảo. Hình ảnh, sơ đồ kỹ thuật, bố trí nội ngoại thất hay thông tin mô tả 
chỉ nhằm mục đích minh họa, không phải là thông tin hiện thực hay cam kết pháp lý. Thông tin chính thức căn cứ trên hợp đồng.

Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton, Hanoi được cấp quyền sử dụng từ The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C và các đối tác (“Ritz-Carlton”). Ritz-Carlton không phải là chủ sở hữu, 
không xây dựng và không bán các sản phẩm của Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton, Hanoi. Không phải Ritz-Carlton mà Masterise Homes và các đối tác là đơn vị chịu trách nhiệm 

cho tính chính xác của tất cả các hình ảnh, phát ngôn và thông tin thể hiện ở tài liệu này.




