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Trên tay bạn là thông tin của một trong 
những dự án tiêu biểu của dòng sản phẩm 
Valora với  tiêu chí 3P: Peaceful (yên bình), 
Proficient (Thiết kế vượt trội), Perspective 
(Mô hình kiểu mẫu).

Đây là dòng sản phẩm nhà phố, biệt thự 
“vừa sức mua” với đối tượng thu nhập trung 
cao được Nam Long hợp tác phát triển cùng 
những nhà đầu tư uy tín trong và ngoài nước.

Valora Fuji là sự kết hợp của Nam Long cùng 
hai đối tác Nhật Bản Hankyu Realty và Nishi 
Nippon Railroad thông qua Công ty dự án 
ASPL-PLB-NL. Sự hợp tác của Nam Long và 
hai nhà đầu tư lớn hàng đầu tại Nhật Bản 
là bảo chứng niềm tin cho tiến độ và sự        
thành công của dự án.

Về dòng                
sản phẩm Valora
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"Sống" là An
Một ngày bạn An vui bỏ qua tất cả những lo toan, bộn bề của 
cuộc sống.

Một ngày bạn An tâm mở toang của nhà đón ánh nắng sớm 
tràn ngập khắp mọi gian phòng.

Một ngày bạn An nhiên thả mình trong hồ bơi, đắm chìm 
trong vẻ bình yên của mặt sông không gợn sóng.

Một ngày bạn An bình bên ly cafe, ngắm những đứa con yêu 
vui đùa trong sân chơi thiếu nhi.

Một ngày Valora Fuji - nơi An cư yên bình thuộc về bạn...



Mega Mall
Vincom

8 9

Vị trí An cư 
lý tưởng

Valora Fuji là khu biệt thự của dự án 
Fuji Residence sở hữu vị trí đẹp nhất 
của khu đô thị Nam Long - Phước Long 
B quy mô lên đến 33 hecta đã 
phát triển sầm uất và năng động. 

Không chỉ thuận lợi về giao thương 
nhờ hệ thống hạ tầng phát triển 
mạnh mẽ như đường cao tốc 

TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, 
đường Vành Đai 2, cầu và hầm Thủ 
Thiêm, tuyến Metro số 1 Bến Thành - 
Suối Tiên..., Valora Fuji còn là một nơi 
an cư cực kỳ lý tưởng vì tọa lạc trong 
vùng sinh thái Q.9 với môi trường 
sông nước và thiên nhiên trong lành 
bậc nhất TPHCM.
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Sống cho mình
nhiều hơn 
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Quy hoạch An ninh,
An nhiên cảnh sắc
Valora Fuji gồm 81 căn biệt thự nằm trong khu biệt lập, 
đặc biệt an ninh với cổng kiểm soát ra vào bằng        
thẻ từ. Sự biệt lập này không chỉ mang đến sự an toàn 
cho cư dân - điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống 
hiện nay, mà còn tạo nên một cộng đồng sống văn minh 
- nơi kết nối của những “người hàng xóm” tri thức và 
đẳng cấp.

Valora Fuji được ôm trọn bởi hai nhánh sông Rạch Chiếc 
quanh năm trong vắt mang đến một môi trường sống 
thoáng mát và dễ chịu. Với lối thiết kế cảnh quan 
“giật cấp”, mỗi ngôi biệt thự ở đây như một tổ ấm trên 
đồi nhìn xuống thung lũng tràn ngập cỏ cây,  sông nước. 
Hãy nhắm mắt, hít một hơi thở căng tràn lồng ngực ở 
Valora Fuji, bạn sẽ thấy được giá trị đích thực của cuộc sống.
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Biệt lập, an ninh, 
vượt trội tiện ích
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Nếu những hoạt động ngoài trời 
của cư dân được đảm bảo bởi hệ 
thống tiện ích phong phú và mở 
rộng tối đa như sân chơi trẻ em, 
hồ bơi, câu lạc bộ cộng đồng và 
lối dạo dọc bờ sông với khoảng 
lùi lên đến 30m, thì thiết kế bên 
trong của mỗi ngôi nhà lại lắng 
đọng bởi sự tinh tế và tối giản.   
Tổ ấm của Valora Fuji không có 
chỗ cho những chi tiết dư thừa - 
là tiêu chí hàng đầu của những sản 
phẩm mang phong cách Nhật Bản. 

Thiết kế hiệu quả,     
tối ưu hóa không gian 

Từng milimet của ngôi nhà đều 
được Chúng tôi chăm chút cẩn thận 
và đặt vào chúng sứ mệnh tạo 
ra những công năng tối ưu cho 
người sử dụng. 

Quy luật phong thủy cho thấy, 
thiết kế vững chãi tọa lạc trên 
diện tích đất vuông vắn, luôn 
tràn ngập gió, ánh sáng như 
Valora Fuji sẽ mang đến cho 
gia chủ sự bình yên, hạnh phúc 
trong từng nhịp sống.
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 TRỆTmặt 
bằng  TRỆTmặt 

bằng LẦUmặt 
bằng  LẦUmặt 

bằng

Mẫu biệt thự A Mẫu biệt thự B

Diện tích
sàn xây dựng

Diện tích
sàn xây dựng 140,3m2 165,2m2

15000

10000

10000

80
00 80
00

12
50

0

(*) Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện 
tài liệu này. Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng tham khảo. 
Hình ảnh & bố trí nội thất mang tính chất minh họa.       
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán. 
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 LẦUmặt 
bằng

(*) Chúng tôi đã nỗ lực & cẩn trọng để hoàn thiện 
tài liệu này. Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng tham khảo. 
Hình ảnh & bố trí nội thất mang tính chất minh họa.       
Thông tin chính thức được căn cứ trên hợp đồng mua bán. 

 TRỆTmặt 
bằng

171,3m2Diện tích
sàn xây dựng
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Mẫu biệt thự C



Sản phẩm được phát triển bởi Nam Long 
và các đối tác Nhật Bản



Thông tin liên hệ

Các giải thưởng đạt được

www.namlongvn.com


