Thẫn thờ với những hồ nước đep nhất
Tọa lạc trên khuôn viên 9 quả đồi và một hồ nước tự nhiên tại xã Trung Giáp, xã
Bảo Thanh huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ với tổng diện tích hơn 90 hecta. Dự án
nằm cạnh con đường huyết mạch cao tốc Hà Nội – Lào Cai với khoảng 1 giờ đồng
hồ chạy xe từ trung tâm thành phố Hà Nội.
Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên với sơn thủy hữu tình được bao quanh bởi núi Nghĩa
Lĩnh, Đền Hùng và dãy Tam Đảo là một trong tứ đại long mạch của nước ta, đặc
biệt các quả đồi đất có màu ngũ sắc; từ lâu đã được rất nhiều chuyên gia phong
thủy đánh giá là một vị trí đắc địa về mặt tâm linh, cũng như khung cảnh thiên nhiên
tuyệt đẹp thích hợp để làm một công viên nghĩa trang hiện đại bậc nhất tại Việt
Nam.
Với không gian được phủ xanh tối đa và mật độ xây dựng chỉ khoảng 30%, quy
hoạch đồng bộ, quản lý chặt chẽ về mật độ xây dựng, khống chế về chiều cao kích
thước… Tương lai sẽ trở thành một công viên nghĩa trang sinh thái 5 sao kết hợp du
lịch tâm linh. Các công trình kiến trúc trong Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên luôn nhấn
mạnh các yếu tố về phong thủy tâm linh cũng như các công trình công cộng không
gian được thiết kế mục tiêu nhằm tạo các tiện ích tối đa cho khách hàng và gia đình
người thân.
Ngay khi bước chân vào dự án, khách hàng sẽ cảm nhận được không gian ấm áp
thoải mái sinh động xóa đi vẻ lạnh lẽo của các nghĩa trang truyền thống. Hình ảnh
hoa cỏ, chim chóc, gà lôi, hồ nước, vườn hoa quả, nhãn vải vv… Vĩnh Hằng Môn cổng vào của Thiên Đức với lối kiến trúc mở kết cấu với 10 Cột Pháp Kinh tượng
trưng cho ngũ hành trong phong thủy. Bước qua cổng ta như lạc vào một công viên
tuyệt đẹp.
Con đường Trục Thần Đạo được xây dựng dài một cây số là con đường trục chính
tâm linh của dự án nối liền Đền Trình, Vườn Đào, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Chùa
Thiên Long đến Tượng Phật A-di-đà, đây sẽ là con đường hành hương cho các phật
tử, con cháu khắp nơi hằng năm về hành lễ. Khi hành hương trên con đường Trục
Thần Đạo, chúng ta có thể ngắm nhìn 500 vị tôn giả (500 vị la hán) dọc hai bên
đường để cảm nhận được sự tĩnh lặng trang nghiêm.
Vườn Đào: nơi được trồng hơn 2000 gốc đào sẽ tạo nên khung cảnh đẹp như mơ
mỗi khi xuân về và vào dịp thanh minh.
Địa Tạng Vương Bồ Tát: cao 12 mét, là biểu tượng của tấm lòng hiếu nghĩa đối với
đấng sinh thành,và là đấng bề trên nâng đỡ các vong hồn về với cửa phật.
Chùa Thiên Long sẽ vinh hạnh được Đại Đức Thích Minh Nghiêm trưởng ban trị sự
phật giáo Tỉnh Phú Thọ sẽ trụ trì nơi đây. Với tiếng âm vang của tiếng chuông chùa,
mùi thơm dịu nhẹ của trầm hương… Vườn Hoa Quả: với hoa thơm, quả ngọt, mùa
nào thức đấy .
Tượng Phật A-di-đà cao 48m một trong những công trình điểm nhấn của dự án
(thực hiện bởi nghệ nhân Thụy Lam, nghệ nhân hàng đầu chuyên thực hiện các
công trình tượng phật khổng lồ trong cả nước). Và một địa điểm không thể bỏ qua
khi đặt chân tới Công Viên Nghĩa Trang Thiên Đức là: Hồ Lục Thủy nằm giữa lòng
dự án, đẹp như một bức tranh tuyệt tác. Cùng với công trình kiến trúc như bến du
thuyền... Đài Hóa Thân Hoàn Vũ: sử dụng công nghệ Tabo Thụy Điển hiện đại nhất
thế giới.
Khuôn viên đất mai táng với diện tích đa dạng từ 10m2 – 500m2

Công Viên Thiên Đức: với đầy đủ các dòng dịch vụ sản phẩm như: mộ đơn, mộ đôi,
mộ gia đình, mộ gia tộc, mộ doanh nhân…
Đi kèm là các dịch vụ mở rộng hoàn hảo như: chăm sóc mộ phần, thắp hương rằm
mùng một hàng tháng, bảo vệ an ninh, cắt tỉa, lau dọn từng phần mộ.
Bên cạnh đó là các dịch vụ miễn phí như: xe điện đưa đón và đặt khách sạn cho
khách thăm quan, chụp ảnh lưu niệm, y tế, ăn nhẹ bữa trưa…
Mỗi chuyến đi thăm viếng người thân sẽ không còn cảm giác nặng nề nữa, mà thay
vào đó sẽ như một chuyến đi dã ngoại, thăm nguồn cội ông bà tổ tiên nơi truyền
thống gia đình được tôn vinh, các thế hệ con cháu luôn luôn được nhắc nhở phải
yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nơi giá trị cuộc sống được mang về từ những điều
bình dị nhất.
Nguồn: Vietnam visa on arrival

