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THƯ BAN BIÊN TẬP
Những ngày cuối năm bỗng trở nên tấp nập xôn xao từ đường quê ra ngõ phố. Mai vàng đã bắt đầu hé nụ,
những cánh hoa đào chớm nở, những chậu quất, những nụ tầm xuân đầy màu sắc dễ dàng bắt gặp trên
những con đường. Phố bỗng rực rỡ hơn khi khoác màu áo đủ đầy hương sắc mùa xuân, và dường như ai
cũng trở nên bận rộn hơn trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết.
Cùng với những cảm xúc dịp cuối năm, BIMNEWS xin trân trọng gửi đến quý độc giả những thông tin
mới nhất tại các dự án nằm trong khu đô thị Halong Marina như: Citadines Marina Halong, Green Bay
Village, Nhà phố thương mại du lịch Litte Vietnam... Bên cạnh đó, thông tin về khu phức hợp du lịch Phu
Quoc Marina, cập nhật diện mạo Intercontinental Phu Quoc tháng 11/2017, bài viết giới thiệu thương
hiệu Regent cũng như các dự án Regent xa xỉ, sang trọng trên thế giới cũng được gửi đến bạn đọc trong
chuyên trang lần này.
Chúng tôi hi vọng với nội dung phong phú, hình thức đẹp và những thông tin cập nhật về BIM group
cũng như các dự án của công ty, BIMNEWS sẽ là người bạn đồng hành với mỗi doanh nghiệp, cá nhân
và các độc giả thân thiết trong năm tới.

TOP 05 RESORT “THIÊN ĐƯỜNG TRONG MƠ”
ĐẸP NGẤT NGAY TẠI PHÚ QUỐC
REGENT HOTELS & RESORTS
THƯƠNG HIỆU KHÁCH SẠN
SANG TRỌNG BẬC NHẤT THẾ GIỚI
DIỆN MẠO MỚI NHẤT CỦA INTERCONTINENTAL
PHU QUOC LONG BEACH RESIDENCES
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TƯNG BỪNG S Ự K I ỆN
TR I ÂN KHÁCH H À N G C UỐI N Ă M

K

hép lại một năm cũ với nhiều dấu ấn quan trọng, ngày 28/1 vừa qua BIM Group và Đơn vị phân phối
độc quyền MGV đã tổ chức Lễ tri ân khách hàng tại khách sạn Park Hyatt Saigon. Sự kiện không chỉ đánh
dấu sự gắn kết chặt chẽ giữa khách hàng và chủ đầu tư BIM Group mà còn là đêm hội ngộ ấm cúng, trang
trọng, thay lời cảm ơn sâu sắc của Chủ đầu tư tới các khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ các dự án của BIM Group.

Bằng những nỗ lực phấn đấu không ngừng, trong năm
2017, BIM Group đã đưa ra thị trường những sản phẩm
bất động sản nghỉ dưỡng có tiếng vang, hợp tác với các
tên tuổi lớn trong giới nghỉ dưỡng như InterContinental
Phu Quoc Long Beach Residences, Regent Residences
Phu Quoc...Cũng trong năm vừa qua, dự án Phu Quoc
Waterfront đạt được thành công rực rỡ khi liên tục “cháy
hàng” ở các giai đoạn phát triển và mở bán. Thành công
của mỗi dự án không chỉ đến từ sự phát triển và đầu tư bài
bản của BIM Group mà phần lớn đến từ sự tin tưởng, ủng
hộ của các khách hàng, các nhà đầu tư và đối tác.
Buổi lễ diễn ra trong không gian ấm cúng của khách sạn
sang trọng bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh - Park Hyatt
Saigon. Hàng trăm khách hàng đã có mặt từ rất sớm với
niềm hân hoan hiện rõ trên nét mặt. Với chương trình được
lên kế hoạch từ sớm và thực hiện vô cùng kỹ lưỡng, các
khách hàng thân thiết đã đi từ bất ngờ này đến thích thú
khác, bên cạnh việc thưởng thức ẩm thực của khách sạn
siêu sang nơi trung tâm thành phố, khách hàng còn được
chiêm ngưỡng màn biểu diễn tranh cát nghệ thuật, đắm
mình trong sự lung linh của bữa tiệc âm nhạc trữ tình với
sự góp mặt của những giọng ca vàng như ca sĩ Hồ Quỳnh
Hương, ca sĩ Giang Hồng Ngọc và ca sĩ Trung Quang…
Cùng với đó, BIM Group cũng đặt ra mục tiêu mục tiêu
nâng cao chất lượng sản phẩm, cam kết đồng hành cùng
khách hàng trong mọi dự án, tiến tới một năm 2018 thành
công hơn nữa. Thay lời cảm ơn sâu sắc, Lễ tri ân khách
hàng thân thiết của BIM Group đã trở thành hoạt động
thường niên, là cây cầu gắn kết chủ đầu tư và khách hàng, là
buổi hội ngộ cuối năm đáng nhớ đối với mỗi khách hàng.
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KHỞI CÔNG NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI
DỰ ÁN BIM 1

N

gày 23/1/2018, tại thôn Quán Thẻ, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, Tập đoàn BIM Group cùng đối tác là AC Energy
- Công ty thành viên mảng Năng lượng thuộc Tập đoàn Ayala (Philippines) long trọng tổ chức lễ Khởi công Dự án Nhà máy điện mặt trời dự
án BIM 1 (Dự án 18E).

Năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời và gió là lĩnh
vực đang được Chính phủ Việt Nam đặc biệt khuyến khích đầu
tư do tính bền vững và thân thiện với môi trường, thể hiện qua
các Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích
các dự án Điện mặt trời tại Việt Nam. Trong bối cảnh các nguồn
năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiệt nhưng nhu cầu điện để
phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân của Việt Nam ngày
càng tăng cao thì việc phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng
lượng tái tạo là tất yếu.
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Theo khảo sát bức xạ mặt trời, hai tỉnh của Việt Nam giàu tiềm
năng nhất để phát triển năng lượng tái tạo là Ninh Thuận và Bình
Thuận. Đây cũng là nơi BIM Group đã phát triển kinh doanh và
sản xuất trên 10 năm qua, với nhiều dự án đã được đầu tư và vận
hành hiệu quả như khu kinh tế Muối Quán Thẻ, Muối Trí Hải,
Cà Ná... Không chỉ vậy, BIM Group còn là một trong những đơn
vị thu hút lao động và có những đóng góp tích cực vào ngân sách
tỉnh Ninh Thuận.
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Ông Marc Lohoff, Tổng Giám đốc điều hành của Conergy, cho
biết: “Chúng tôi rất vui mừng một lần nữa được lựa chọn trở
thành nhà thầu cho một dự án năng lượng mặt trời lớn trong khu
vực Đông Nam Á, và quan trọng hơn là dự án đầu tiên của chúng
tôi tại Việt Nam. Chúng tôi xin cảm ơn và chúc mừng Chính phủ
Việt Nam, nhân dân tỉnh Ninh Thuận, chính quyền địa phương
tỉnh Ninh Thuận và các đối tác. Việc phát triển nhà máy điện mặt
trời BIM 1 sẽ giúp cung cấp một nguồn điện lớn, đáp ứng cho sự
phát triển thành công của Việt Nam trong những năm tới”.
Có thể thấy rằng xu hướng chuyển đổi từ sử dụng nguồn năng
lượng hóa thạch sang sử dụng năng lượng tái tạo đang là bước
chuyển hướng tất yếu trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam
nói riêng. Với mục tiêu trở thành tập đoàn tư nhân đi đầu trong
lĩnh vực năng lượng tái tạo, BIM Group quyết tâm cùng Tập đoàn
Ayala đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững lâu dài, mở ra
giai đoạn mới trong phát triển năng lượng sạch, công nghệ cao,
mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho địa phương, góp phần bảo vệ
môi trường và chống biến đổi khí hậu, giảm thiểu hiệu ứng phát
thải khí nhà kính và phát triển bền vững.
Mục tiêu ngắn và trung hạn của BIM Group là tới năm 2019 hình
thành khu trang trại năng lượng sạch lớn nhất Việt Nam với quy
mô trên 300MW trên địa bàn Ninh Thuận. Mục tiêu dài hạn là
phát triển ít nhất 1,000MW năng lượng sạch tới năm 2025. Với
mục tiêu rõ ràng này, BIM Group đã hợp tác cùng AC Energy là
một công ty thành viên mảng Năng lượng thuộc Tập đoàn Ayala,
một trong những tập đoàn lớn nhất tại Philippines nhằm phát
triển dự án Nhà máy điện mặt trời dự án BIM 1 (Dự án 18E).
Thêm vào đó, dự án sẽ được xây dựng bởi Công ty Conergy, một
nhà thầu có 20 năm kinh nghiệm, đã xây dựng trên 300 nhà máy
năng lượng mặt trời ở châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông và châu Á.
Tổng Giám đốc điều hành AC Energy, ông Eric Francia cho biết:
“AC Energy rất quan tâm đến việc tham gia vào sự phát triển
nhanh chóng của ngành năng lượng ở Việt Nam, trở thành những
nhà đầu tư tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Chúng tôi
rất vui mừng được hợp tác với tập đoàn BIM, một đối tác đã có
nhiều năm kinh nghiệm tại Ninh Thuận, nơi có mức độ chiếu xạ
mặt trời tốt nhất tại Việt Nam hiện nay”.
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“CHÀO 2018”

TẠI HALONG MARINE PLAZA

C

hương trình “Chào 2018” với sự tham gia của nhiều DJ, ca sĩ nổi tiếng như JustaTee,
Giang Hồng Ngọc, Hạnh Sino… do BIM group tổ chức đã diễn ra vào ngày 13/1 tại
Tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza.

Các chương trình âm nhạc sôi động tạm biệt năm cũ, khởi đầu năm mới từ bao giờ đã trở
thành món ăn tinh thần không thể thiếu, được nhiều người trông ngóng, đợi chờ. Hòa trong
không khí sôi nổi chào đón một năm mới bắt đầu, chương trình “Chào 2018” được tổ chức
ngay tại TTTM Halong Marine Plaza đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc tràn
ngập sắc màu cùng với các tiết mục biểu diễn đầy lôi cuốn.

Trong giới underground Việt, cái tên JustaTee không còn quá
xa lạ với khán giả yêu nhạc với hàng loạt ca khúc hit như “Đã lỡ
yêu em nhiều”, “Người nào đó”, “Forever Alone”, “2AM”, “She
Neva Knows”… Anh là một trong những rapper có số lượng fan
hâm mộ nhiều nhất tại Việt Nam, hứa hẹn sẽchính vì vậy phần
biểu diễn của anh đã mang đến không khí sôi động, nóng bỏng
cho khán giả Hạ Long những ngày đầu năm lạnh giá. Không chỉ
JustaTee, khán giả sẽcũng có cơ hội thưởng thức giọng ca đầy nội
lực, kỹ thuật điêu luyện, một phong cách cá tính và ngoại hình
xinh xắn, Quán quân cuộc thi X-Factor (Nhân tố bí ẩn) mùa đầu
tiên tại Việt Nam năm 2014 – Giang Hồng Ngọc. Bên cạnh đó
là Hạnh Sino - một hot girl đình đám Hà Thành khi xưa đã được
đón nhận như một ca sĩ với MV mới nhất “Vội vàng yêu anh”
và sắp ra mắt một loạt các sản phẩm âm nhạc khác trong năm
2018…
Với sự đầu tư kĩ lưỡng và công phu, những ca khúc hit của các ca sĩ,
nhóm nhạc cùng giai điệu DJ sôi động và vũ điệu bốc lửa trên sân
khấu, chương trình đã trở thành một dấu ấn tuyệt vời để gặp gỡ
giao lưu cùng bạn bè và người thân trước thềm năm mới.
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CHÍNH THỨC GIỚI THIỆU DỰ ÁN NGHỈ DƯỠNG 6 SAO
REGENT RESIDENCES PHU QUOC

Regent Residences Phu Quoc là hợp phần thứ 3 của quần thể
Phu Quoc Marina danh tiếng. Dự án có quy mô 15 ha bao
gồm 120 phòng khách sạn, 76 căn biệt thự hạng sang và 42 căn
sky villas.

T

Regent Residences Phu Quoc được thi công bởi tổng thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, là nhà thầu
duy nhất 5 lần liên tiếp được bình chọn “Thương hiệu Quốc
gia”, với bề dày kinh nghiệm thi công cho các công trình trọng
điểm, Regent Residences Phu Quoc sẽ nhanh chóng hoàn
thành vào năm 2020.

ập đoàn BIM Group đã chính thức giới thiệu siêu dự
án Regent Residences Phu Quoc vào ngày 23/12 tại
TP. Hồ Chí Minh. Lễ ra mắt thu hút hàng trăm khách
thượng lưu đến tham gia và tìm hiểu dự án nghỉ dưỡng 6 sao
đầu tiên tại Phú Quốc. Regent Residences Phu Quoc là dự án
đầu tiên đánh dấu sự có mặt của Regent - thương hiệu khách
sạn tầm cỡ quốc tế này tại Việt Nam.

Với những tiện ích và dịch vụ đẳng cấp thượng lưu, Regent
Residences Phu Quoc chính là sự lựa chọn nghỉ dưỡng lý
tưởng hàng đầu, nâng tầm chất lượng sống, đồng thời là sản
phẩm đầu tư hấp dẫn.
Ngay từ giai đoạn đầu phát triển, Regent Residences Phu
Quoc đã được vinh danh tại hạng mục xây dựng và thiết kế
khách sạn tại lễ trao giải International Property Awards (IPA)
2017 vào tháng 5 tại Bangkok, Thái Lan. Các căn biệt thự có
màu sắc kiến trúc Việt độc đáo với diện tích mặt nước lớn, tạo
cảm giác thư thái, mang tới không gian nghỉ dưỡng khoáng đạt
riêng biệt. Regent Residences Phu Quoc sẽ là nơi mà Regent
và BIM Group kỳ vọng đưa chuẩn nghỉ dưỡng Việt Nam vươn
lên xứng tầm xa hoa thế giới.
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BIM GROUP RA MẮT DỰ ÁN
G R E E N B AY G A R D E N

N

gày 17/12/2017, BIM Group đã chính thức ra mắt dự án Green Bay Garden tại Hạ Long, Quảng
Ninh. Sự kiện đã thu hút được rất nhiều khách hàng tiềm năng mong muốn trở thành cư dân của
Green Bay Garden.

Green Bay Garden nằm trong Green Bay Village, thuộc
Khu đô thị Halong Marina, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng
Ninh. Halong Marina là khu đô thị du lịch hiện đại đầu tiên
tại Hạ Long được quy hoạch và phát triển đồng bộ trên
tổng diện tích 248 ha, đã hoàn thiện về cơ sở hạ tầng giao
thông và nhiều hạng mục đã hoàn thành.
Tọa lạc tại vị trí trung tâm khu Đa giác 4 với góc nhìn mở
hướng ra vịnh Hạ Long, dự án Green Bay Garden thuộc
quần thể Green Bay Village, là dự án phát triển theo mô
hình “gated community” (cộng đồng dân cư khép kín) đầu
tiên tại Quảng Ninh với mục tiêu tối ưu hóa chất lượng
cuộc sống. Green Bay Garden có thiết kế như một thành
phố vườn xanh mát với định hướng phát triển thu nhỏ từ
không gian đậm chất Singapore, tĩnh lặng, trong lành mà
tiện nghi, hiện đại cùng phong thủy hài hòa.
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Mật độ xây dựng chỉ chiếm 25% tổng diện tích với hàng
rào cây xanh bao quanh như một khu vườn sinh thái giữa
phố phường ồn ào, khói bụi. Green Bay Garden có tổng
số 1428 căn hộ chung cư, gồm 2 tòa A và B, trong đó, tòa
A có 833 căn và tòa B có 595 căn, đa dạng nhiều loại căn
hộ: 40 căn hộ sân vườn tầng 1, 464 căn hộ studio, 116 căn
1 phòng ngủ, 346 căn 1 phòng ngủ cỡ lớn và 462 căn 2
phòng ngủ.
Với mức giá hợp lý, loại hình căn hộ đa dạng, thiết kế linh
hoạt cùng vị trí địa lý đắc địa, giao thông thuận tiện và tiện
ích nội ngoại khu hiện đại, Green Bay Garden hứa hẹn đem
đến giá trị đầu tư tích lũy đầy tiềm năng và xứng đáng là sự
lựa chọn tối ưu cho các nhà đầu tư thông thái.
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IHG & BIM GROUP

KÝ KẾT ĐƯA THƯƠNG HIỆU HOLIDAY INN ĐẦU TIÊN ĐẾN LÀO

N

gày 19/10/2017, InterContinental Hotels Group
(IHG) và Crowne Plaza Vientiane của BIM Group
đã ký kết hợp đồng phát triển khách sạn Holiday Inn
đầu tiên ở Vientiane, Lào. Đây sẽ là dự án thứ ba của IHG hợp
tác cùng Tập đoàn BIM.
Tính đến thời điểm ký kết, BIM group đã sở hữu hai khách sạn
IHG trước đó là Crowne Plaza Vientiane, khai trương vào đầu
năm 2017 tại Lào và InterContinental Phú Quốc Long Beach
Resort & Residences tại Việt Nam. Dự án Holiday Inn & Suites
Vientiane sắp tới dự kiến sẽ hoàn thành và khai trương vào năm
2019.
Holiday Inn & Suites Vientiane dự kiến đầu tư phát triển với
quy mô 250 phòng, trong đó có 50 phòng tiêu chuẩn nghỉ dài
ngày, thừa hưởng tiện ích của Crowne Plaza Vientiane với tòa
tháp văn phòng và trung tâm mua sắm. Bên cạnh đó, Holiday
Inn & Suites Vientiane cũng được trang bị các phòng chức
năng đa dạng cho các cuộc họp, tiếp khách và sự kiện, một
phòng khiêu vũ lớn có khả năng chứa hơn 1.000 người.
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Nằm tại trung tâm thành phố, Holiday Inn & Suites Vientiane
gần sân bay, đại sứ quán, văn phòng chính phủ, ngân hàng, văn
phòng công ty trong thành phố và các điểm tham quan du lịch
như Bảo tàng Quốc gia Lào, chợ đêm dọc sông Mekong…
Khách hàng rất dễ dàng đến các địa điểm khác, đa dạng lựa
chọn nơi vui chơi, mua sắm.
Thương hiệu Holiday Inn phát triển khá mạnh ở khu vực Đông
Nam Á với 23 khách sạn và khu nghỉ dưỡng: Indonesia (6),
Malaysia (3), Philippines (2), Singapore (2) và Thái Lan (10).
Lào đã được công nhận là một trong những quốc gia phát triển
nhanh nhất ở Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng GDP lên
đến 8% trong vài năm qua. Bên cạnh sự phát triển của cơ sở hạ
tầng và công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút
đầu tư nước ngoài, ngành du lịch của Lào cũng có xu hướng
tăng mạnh. Năm 2016, Lào đã đón 4,23 triệu du khách, tăng
10% trong 5 năm qua. Ngoài ra, lượng khách đến dự kiến sẽ
tăng gấp đôi lên 8,2 triệu vào năm 2025.
Sự tăng trưởng mạnh mẽ, nổi bật của quốc gia này hoàn toàn
phù hợp với kế hoạch mở rộng chiến lược phát triển tại Lào
của IHG bao gồm Crowne Plaza Vientiane, khách sạn quốc
tế đầu tiên ở Vientiane và Holiday Inn & Suites Vientiane sắp
tới. Đồng thời, sự hợp tác giữa InterContinental Hotels Group
(IHG) và Crowne Plaza Vientiane của BIM group cũng góp
phần mang lại những công trình với dịch vụ chất lượng, đáng
tin cậy cho thủ đô Lào.
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TƯNG BỪNG “LỄ HỘI TRÊN CUNG TRĂNG”
TẠI HALONG MARINE PLAZA

L

ễ hội trên cung trăng là tên sự kiện diễn ra vào ngày
29/9 tại Tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine
Plaza (Hạ Long, Quảng Ninh) với hàng loạt hoạt
động đặc sắc rộn ràng, thu hút số lượng lớn trẻ em, cư dân và
khách khu vực đến thưởng thức, sum vầy trong đêm trăng
ngày rằm.
Sự kiện thu hút rất đông các bé ở mọi lứa tuổi mỗi khi tham
gia các trò chơi. Đây cũng là các khán giả nhí góp phần không
nhỏ vào thành công của đêm trung thu.
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Đáp lại niềm háo hức, mong chờ của các em nhỏ khi tham
gia đêm trung thu, “Lễ hội trên cung trăng” diễn ra đặc sắc,
sống động với hàng loạt các tiết mục đa dạng như ca hát,
diễn kịch, ảo thuật, múa, nhảy dance… Cặp đôi MC với hóa
thân Chú Cuội và Chị Hằng đã dẫn dắt các em nhỏ đi từ tiết
mục này sang tiết mục khác rất uyển chuyển, cuốn hút. Đan
xen với các tiết mục là các trò chơi sôi nổi, những tràng cười
sảng khoái và nhiều phần quà xinh xắn… Tất cả đã tạo nên
một đêm Trung thu đầy ý nghĩa dành cho các em nhỏ.
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N

gày 26/8/2017, BIM Group
đã tổ chức buổi “Hội thảo
chia sẻ cách thức vận hành,
quản lý và kế hoạch phát triển Dự án
InterContinental Phu Quoc Long
Beach Residences” tại Khách sạn
InterContinental Asiana Saigon.
Buổi hội thảo đã mang đến khách hàng
những thông tin sát thực, chính xác,
mở rộng cách tiếp cận sản phẩm theo
hướng đa chiều, đồng thời giải đáp
được những thắc mắc từ phía khách
hàng.
InterContinental Phu Quoc Long
Beach Residences là tổ hợp dự án gồm
khách sạn 5 sao bao gồm 339 phòng,
115 condotel, 5 biệt thự hạng sang cao
cấp cùng với nhiều dịch vụ tiện ích
được đầu tư bởi BIM Group phối hợp
với InterContinental Hotels Group
(IHG) - ông trùm khách sạn nổi tiếng
thế giới với những tiêu chuẩn khắt khe
và nghiêm ngặt. Đây là tập đoàn hàng
đầu thế giới trong vận hành quản lý
khách sạn với 70 năm kinh nghiệm,
sở hữu những khách sạn và khu nghỉ
dưỡng 5 sao tại hơn 65 quốc gia, số
lượng phòng quản lý lên đến hơn
700.000 phòng, lượng khách hàng sở
hửu thẻ khách hàng thân thiết gần 100
triệu người.
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Hình ảnh dự án InterContinental Phu Quoc
Long Beach Resort Residences

HỘI THẢO CHIA SẺ CÁCH THỨC VẬN HÀNH
QUẢN LÝ VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

INTERCONTINENTAL PHU QUOC
InterContinental Phu Quoc Long
Beach Resort Residences có góc view
trực diện ra biển Bãi Trường, nơi toàn
cảnh hoàng hôn và bình minh nằm
trọn trong tầm nhìn và nổi bật với
chiều cao 20 tầng, tầm nhìn 4 mặt tiền.
Dự án chỉ có 15 căn Grand Ocean
View duy nhất được hưởng những đặc
quyền như bể bơi vô cực, khu spa với
thiết kế vô cùng độc đáo, nhà hàng

phục vụ 24h/7, pool bar, sky bar, trung
tâm thể thao với thiết bị cao cấp…
Buổi hội thảo thành công rực rỡ nhờ
sự hợp tác chuyên nghiệp, bài bản
giữa chủ đầu tư BIM Group, đại diện
thương hiệu IHG và công ty cổ phần
dịch vụ địa ốc MGV – đơn vị phân
phối chính thức được chủ đầu tư ưu ái
chuyển giao những sản phẩm bất động
sản đẳng cấp đến tay khách hàng.
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GIỚI THIỆU CĂN HỘ DUPLEX
CITADINES MARINA HALONG

N

gày 20/8/2017, BIM Group đồng phối hợp với các đơn vị phân phối chính thức đã tổ chức thành công
buổi lễ giới thiệu căn hộ Duplex Citadines Marina Halong tại Khách sạn Melia Hà Nội. Sự kiện đã thu
hút hàng trăm khách hàng và nhà đầu tư đến tham dự.

Citadines Marina Halong là dự án
đầu tiên và duy nhất cung cấp các căn
condotel và căn hộ chung cư cao cấp
được quản lý chuyên nghiệp bởi thương
hiệu quốc tế The Ascott tại Quảng Ninh.
Các căn hộ Duplex Citadines Marina
Halong được nằm trên tầng 29 và tầng
30, 2 tầng cao nhất của tòa tháp, mỗi căn
hộ duplex có diện tích từ 49 m2 đến 144
m2 với các tiện ích đẳng cấp vượt trội
như bể bơi trên mây ở độ cao trên 100m
hướng thẳng ra Vịnh Hạ Long, phòng
tập gym, spa, nhà hàng, khu thương mại,
sky bar...
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Nằm trên những tầng cao nhất của tòa
tháp Citadines Marina Halong, với độ
cao gần 100m bao quát toàn cảnh Vịnh
Hạ Long, 52 căn hộ thông tầng duplex
có tầm nhìn không giới hạn, chắc chắn
bạn sẽ cảm thấy vô cùng mãn nguyện
bởi bức tranh phong cảnh hùng vĩ,
choáng ngợp của thành phố và Vịnh Hạ
Long từ độ cao 100m ngay từ cửa sổ
của căn nhà.
Duplex Citadines Marina Halong chính
là sự lựa chọn hàng đầu cho các chủ
nhân hướng tới một cuộc sống đỉnh
cao, thời thượng và đẳng cấp.
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BIM GROUP KHAI TRƯƠNG KHÁCH SẠN 5 SAO
ĐẦU TIÊN TẠI LÀO
CROWNE PLAZA VIENTIANE

N

gày 27/04/2017, tại Khách sạn 5 sao Crowne Plaza Vientiane, Lào, Tập đoàn BIM
Group và Tập đoàn InterContinental Hotels Group (IHG®) đã phối hợp tổ chức
buổi Lễ cắt băng khánh thành dự án Khách sạn 5 sao đầu tiên tại Lào - Crowne Plaza
Vientiane. Tới tham dự lễ khai trương, BIM Group hân hạnh đón tiếp Thủ tướng Việt Nam
Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cùng các quan chức Bộ ban ngành,
Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào.

Dự án Crowne Plaza Vientiane ra đời không chỉ là minh chứng cho
sự hợp tác quốc tế tốt đẹp giữa BIM Group và IHG mà còn là sự giao
lưu văn hóa và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào. Sự kiện đánh
dấu một bước phát triển tốt đẹp hơn nữa trong tiến trình phát triển
của hai nước.
Ông Đoàn Quốc Huy, Phó chủ tịch Tập đoàn BIM Group chia sẻ:
“Với mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng công trình, chất
lượng cuộc sống và dịch vụ quản lý mang tầm quốc tế, BIM Group
rất vui mừng đồng hành cùng IHG khánh thành Khách sạn 5 sao tiêu
chuẩn quốc tế đầu tiên tại Lào - Crowne Plaza Vientiane, hy vọng sẽ
mang tới thành phố Viêng Chăn xinh đẹp một công trình điểm nhấn,
một nơi lưu trú đẳng cấp cho du khách”.
Bà Leanne Harwood, Phó chủ tịch phụ trách khu vực Đông Nam Á
và Hàn Quốc của InterContinental Hotels Group (IHG®) cũng cho
biết: “Chúng tôi lấy làm vinh dự khi là thương hiệu vận hành khách
sạn 5 sao đầu tiên tại Lào. Chúng tôi hy vọng với sự tận tâm, chuyên
nghiệp và tiêu chuẩn của thương hiệu danh tiếng toàn cầu đã được
khẳng định trong nhiều năm hoạt động của IHG, khi đi vào hoạt
động Crowne Plaza Vientiane sẽ là lựa chọn hàng đầu của du khách
mỗi khi đến Lào”.
Nằm trong Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê cao
cấp Royal Square do Tập đoàn BIM Group triển khai xây dựng,
Khách sạn 5 sao Crowne Plaza Vientiane sở hữu đầy đủ các dịch vụ
tiện ích đẳng cấp như khu trung tâm hội nghị với hơn 8 phòng họp,
chuỗi nhà hàng đa dạng văn hóa ẩm thực các nước Việt Nam, Lào,
Thái Lan, quầy bar lounge, bể bơi, gym... Có thể nói đây sẽ là điểm
đến bậc nhất của khách du lịch và người dân địa phương, đáp ứng
đầy đủ các tiêu chuẩn cao cấp phục vụ cho các hội nghị quốc tế cùng
nhiều sự kiện tầm cỡ quốc gia khác.
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S

ự phát triển không ngừng của nền kinh tế kéo theo nhu
cầu du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng cần được thỏa mãn,
thị trường bất động sản cả nước và đặc biệt tại Hạ Long
bắt đầu xôn xao với những dự án kết hợp. Đó là hình thức
condotel, một sự giao hòa hoàn mỹ giữa mô hình khách sạn và
căn hộ nghỉ dưỡng với đầy đủ tiện ích như phòng khách, bếp,
nhà vệ sinh, phòng ngủ, sân hóng gió.

THỊ TRƯỜNG HẠ LONG
BÙNG NỔ XU HƯỚNG ĐẦU TƯ

“CĂN NHÀ THỨ 2”

Là một trong những điểm nóng bất động sản nghỉ dưỡng của
cả nước, tuy phát triển sau các thị trường như Đà Nẵng, Nha
Trang, Phú Quốc,… nhưng Hạ Long đã tận dụng được hết
những ưu thế vượt trội của mình để đón đầu xu hướng đầu tư
ngôi nhà thứ 2 với hàng loạt các siêu dự án quy mô lớn, đẳng
cấp quốc tế.
Những dự án nổi bật có thể kể tên như Condotel FLC Hạ
Long của Tập đoàn FLC, Vinpearl Condotel Halong của Tập
đoàn Vingroup, và Citadines Marina Halong của Tập đoàn
BIM Group, đây đều là những sản phẩm tầm cỡ, nhận được
nhiều sự chú ý trên thị trường bất động sản trong nước, khẳng
định sự nhạy bén của những “ông trùm” trong ngành.

Xét theo khía cạnh đầu tư, theo tính toán trung bình, một năm
chúng ta có đến 15 ngày nghỉ và con số này tăng lên là 22 ngày
trong năm 2017. Với số ngày nghỉ lớn như thế này thì nhu cầu
du lịch, nghỉ dưỡng của người dân cũng tăng lên nhanh chóng.
Bên cạnh đó, thị trường Hạ Long thu hút lượng khách du lịch
nhiều nhất cả nước, cùng với đó là cơ sở hạ tầng phát triển, giao
thông thông suốt cũng là điểm cộng khiến các dự án Condotel
bùng nổ tại Hạ Long.
Với lượng khách hàng tiềm năng dồi dào, đầu tư căn hộ nghỉ
dưỡng Condotel sẽ mang lại mức sinh lời ổn định & hấp dẫn.
Lấy ví dụ dự án Citadines Marina Halong, với giá đầu tư ban
đầu không cao, chỉ từ 2 tỷ/căn, mức sinh lời được chủ đầu tư
cam kết 10%/năm trong vòng 5 năm. Ngoài ra chủ đầu tư BIM
Group luôn có các chính sách ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho
các khách hàng của mình như ưu đãi số ngày nghỉ dưỡng tại
khách sạn, du lịch trên tàu Syrena, thẻ tập Elite,…
Với những giá trị có thể nhìn thấy rõ ở trên, nhiều nhà đầu tư đã
nhìn ra “điểm sáng” của việc đầu tư condotel, đưa nó trở thành
một xu thế mới của thị trường bất động sản khi nhu cầu nghỉ
dưỡng thường xuyên của người dân ngày càng tăng cao.
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Dự án là đứa con ruột của Tập đoàn BIM Group - chủ đầu
tư uy tín với bề dày kinh nghiệm trên 20 năm, đã khẳng
định vị thế dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực như: Phát triển du
lịch & Đầu tư Bất động sản, Nông nghiệp Thực phẩm &
Dịch vụ Thương mại.

Không chỉ có vẻ đẹp hướng Vịnh lộng lẫy, Citadines
Marina Halong còn sở hữu tổ hợp tiện ích đẳng cấp bậc
nhất tại Hạ Long với bể bơi thời thượng & skybar trên độ
cao 100m, khu mua sắm, chăm sóc sức khỏe, nhà hàng
thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng.

Nội thất căn hộ được trang bị hoàn thiện theo tiêu chuẩn
quốc tế, thiết kế sang trọng, hài hòa theo tiêu chuẩn khắt
khe của Tập đoàn The Ascott Limited, bao gồm đầy đủ
giường, tủ quần áo, ghế sofa, bộ bàn ăn, tivi, tủ lạnh,…
cùng nhiều thiết bị khác.

10 ĐIỀU LÀM BẠN “SAY ĐẮM”

CITADINES MARINA HALONG
Citadines Marina Halong - Tòa tháp đôi cao hơn 100m bao gồm tổ hợp căn hộ khách
sạn và căn hộ cao cấp lần đầu tiên tại Quảng Ninh được quản lý vận hành bởi The Ascott
Limited. Dưới đây là 10 điều chắc chắn sẽ khiến bạn say đắm bởi tòa tháp mang thương
hiệu quốc tế này:
Đơn vị quản lý vận hành
The Ascott Limitted là tập
đoàn hàng đầu Thế Giới
trong việc quản lý vận
hành chuỗi căn hộ dịch
vụ, với hơn 30 năm kinh
nghiệm cùng mạng lưới
rộng khắp 100 thành phố
thuộc 28 quốc gia.

Thừa hưởng vị trí đắc địa,
đây là tòa tháp căn hộ dịch
vụ khách sạn & căn hộ cao
cấp nằm sát Vịnh nhất tại
Khu đô thị Halong Marina,
chiếm trọn tầm nhìn toàn
cảnh với 100% căn hộ
hướng Vịnh Hạ Long.

Tọa lạc tại bán đảo 3 khu
đô thị Halong Marina,
Citadines Marina Halong
là dự án đặc biệt kết nối
trọn vẹn tổ hợp tiện ích
trong quần thể & các giao
lộ trung tâm của khu vực
Bãi Cháy, thuận tiện cho
việc đi lại, đáp ứng mọi nhu
cầu của cư dân & khách
du lịch.
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Nét kiến trúc độc đáo, uyển
chuyển, bỏ đi những khối
bê tông vuông góc nhàm
chán, thay vào đó là các chi
tiết uốn lượn & gấp khúc,
Citadines Marina Halong
là biểu tượng cho một công
trình hội nhập quốc tế với
sự kết hợp của đơn vị thiết
kế danh tiếng Archetype
Group.

Mô hình Dual key độc đáo với 2 phòng có thể ghép đôi,
tối ưu diện tích sử dụng nhưng vấn đảm bảo sự riêng tư, tạo
điều kiện cho những gia đình có đa thế hệ chung sống hay
những người mua muốn chia nhỏ căn hộ để cho thuê dễ
dàng hơn.

Các căn hộ cao cấp lần đầu tiên được quản lý bởi thương
hiệu quốc tế tại Quảng Ninh, điều này không chỉ khẳng
định giá trị và chất lượng vượt trội cho tổ ấm tương lai của
khách hàng, mà còn đảm bảo các yếu tố về an ninh an toàn,
cảnh quan & tiện ích đẳng cấp quốc tế.

Thừa hưởng những uy tín & tiềm năng dồi dào có sẵn từ
thương hiệu Citadines – The Ascott Limited, các căn hộ
dịch vụ khách sạn có tiềm năng đầu tư rộng mở với chương
trình “Ủy thác cho thuê”, vừa có một địa điểm nghỉ dưỡng
cho gia đình vào cuối tuần, vừa có một nguồn thu ổn định
với lợi nhuận tối ưu dành cho các nhà đầu tư thông thái.
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HÀ NỘI ĐI HẠ LONG CHỈ MẤT 1,5 GIỜ TỪ
NĂM 2018
Dự kiến trong quý I năm sau, tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng
sẽ đi vào hoạt động, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội - Hạ
Long.
Việc hoàn thiện tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng sẽ rút ngắn
khoảng cách giữa Hạ Long và Hải Phòng xuống còn 25 km, thay vì
khoảng 70 km như hiện nay. Với vận tốc thiết kế 100 km/h, kết nối
vào đường cao tốc Hải Phòng - Hà Nội sẽ rút ngắn được khoảng 60
km từ Hạ Long đi Hà Nội và thời gian di chuyển chỉ còn khoảng 90
phút, thay vì 200 phút như hiện nay.
Dự án có điểm đầu tại Km 102 + 300 QL 18, thuộc phường Đại Yên,
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; điểm cuối tại Km 25 + 214
giao với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc phường Đông
Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Cũng trong quý 1/2018, các dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, sân
bay Vân Đồn, cao tốc Hạ Long - Móng Cái, cảng tàu biển quốc tế Hạ
Long.… cũng dự kiến được hoàn thành.

QUẢNG NINH ĐĂNG CAI TỔ CHỨC NĂM
DU LỊCH QUỐC GIA 2018

HĐND TỈNH QUẢNG NINH RA NGHỊ
QUYẾT THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH
CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT VÂN ĐỒN

Quảng Ninh sẽ là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch
Quốc gia 2018 với chủ đề “Hạ Long - Di sản, kỳ quan - Điểm đến
thân thiện”. Dự kiến có khoảng 100 sự kiện diễn ra xuyên suốt
trong năm 2018 đến tháng 1/2019 do tỉnh Quảng Ninh, Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch cùng một số tỉnh, thành phố trong cả
nước phối hợp tổ chức.

Ngày 27/10, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng
Ninh khóa XIII, họp kỳ thứ 6, đã ra Nghị quyết số 83/NQHĐND tán thành chủ trương thành lập đơn vị Hành chính
- Kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Thi công thảm nhựa nền đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

(Tổng hợp)

CHUYỂN ĐỘNG QUẢNG NINH

BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT TRIỂN NHỜ HẠ TẦNG
TUYẾN ĐƯỜNG 10 LÀN XE ĐẦU TIÊN CỦA
QUẢNG NINH
Đó là tuyến đường du lịch kết nối Hạ Long với tuyến cao tốc Hải
Phòng - Vân Đồn thuộc Dự án Mở rộng QL18 đoạn từ nút giao
Minh Khai đến đường Hoàng Quốc Việt, TP Hạ Long, dự kiến
hoàn thành vào tháng 12/2017.
Đây sẽ là tuyến đường rộng nhất hiện nay của Quảng Ninh với
10 làn xe (8 làn cơ giới, 2 làn thô sơ), tổng chiều dài 5,14km, rộng
54,5m, được thiết kế hiện đại, là cửa ngõ mới của thành phố du lịch
Hạ Long. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 380 tỷ đồng từ nguồn ngân
sách TP Hạ Long.
Dự án sẽ rút ngắn khoảng thời gian đi lại của du khách đến với TP
Hạ Long khi tuyến cao tốc Hải Phòng - Vân Đồn hoàn thành, kích
cầu thu hút đầu tư và tạo cảnh quan hiện đại, ấn tượng du khách
ngay từ cửa ngõ thành phố.

Quảng Ninh sẽ chủ trì tổ chức nhiều chương trình văn hóa, thể
thao và du lịch sôi nổi, hấp dẫn, trong đó điểm nhấn là Lễ khai
mạc “Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long, Quảng Ninh” và
chương trình Carnaval Hạ Long 2018 dự kiến diễn ra vào ngày
28/4/2018 tại Công viên Hạ Long, thành phố Hạ Long. Đây là
sự kiện có ý nghĩa quan trọng, cơ hội để quảng bá hình ảnh du
lịch Quảng Ninh đến với bạn bè quốc tế.

Theo đó, Điều I Nghị quyết ghi: Tán thành chủ trương
thành lập đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn,
Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ hiện trạng về diện tích tự
nhiên và dân số của địa phương. Cụ thể: diện tích tự nhiên
2.171,33km2, dân số 46.072 người; địa giới hành chính:
Phía Bắc và Đông Bắc giáp huyện Tiên Yên, Đầm Hà; phía
Đông giáp huyện Cô Tô và vịnh Bắc Bộ; phía Tây giáp
thành phố Cẩm Phả, thành phố Hạ Long và vịnh Hạ Long.
Điều II, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII giao cho
UBND tỉnh hoàn tất hồ sơ, để trình cấp có thẩm quyền
xem xét, quyết định; thường trực HĐND, các ban, các tổ và
đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh giám sát việt thực hiện
Nghị quyết.
Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII,
kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/10/2017 và có hiệu lực kể
từ ngày thông qua.
(Theo Báo Xây Dựng)

(Theo Báo Quảng Ninh)
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ĐẠP XE QUANH KHÔNG GIAN SỐNG XANH

Với không gian sống xanh hài hòa, an ninh tuyệt đối 24/24, đạp
xe quanh Green Bay Village là hoạt động thể chất bạn không thể
bỏ qua, đặc biệt vào những ngày mùa thu rất chiều lòng người.
Cuối năm, vạn vật, không gian như đang chuyển mình nhẹ
nhàng bước sang một vòng tuần hoàn mới. Tại sao bạn không
đạp xe đi dạo để cảm nhận sự thay đổi ấy của đất trời?

Với những nơi có không gian đẹp, sạch sẽ và nhiều cây xanh như
Green Bay Village, một buổi du lịch dã ngoại, picnic ngoài trời là
việc bạn không nên bỏ lỡ.

KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ HAY KHU LÀNG LÂN CẬN

Hãy tận dụng thời gian rảnh rỗi cuối tuần để quây quần bên gia
đình, bạn bè, đầm ấm thưởng thức bữa ăn ngoài trời đã được
chuẩn bị sẵn, tận hưởng không khí thoáng đãng, làn gió mát mẻ
và cây xanh tỏa bóng mát.

Cuối năm là thời điểm bất kỳ ai cũng muốn sống chậm hơn, tận
hưởng cuộc sống, phát hiện những điều mà nhịp sống xô bồ
thường ngày đã khiến chúng ta bỏ lỡ.

CUỐI NĂM Ở GREEN BAY VILLAGE

NHỮNG TRẢI NGHIỆM
KHÔNG THỂ BỎ QUA

N

hững ngày cuối năm luôn mang đến cho mọi người nhiều
cảm xúc. Thời điểm cuối năm, nhìn lại những việc đã diễn
ra trong năm qua và nghĩ về những điều sắp đến trong năm
tới khiến ai cũng bồi hồi, háo hức kỳ lạ. Dường như mọi lo toan tạm
gác sang một bên, mọi gánh nặng đều trút bỏ để hướng đến những
khoảnh khắc bình an và hạnh phúc.
Sống giữa Green Bay Village, với không gian tràn ngập cây xanh, bạn
hãy mở cửa bước ra tận hưởng bầu trời trong xanh, gió heo may se sắt
trên những con đường. Bởi những khoảnh khắc cuối năm ngắn ngủi sẽ
qua đi nếu bạn chưa kịp trải nghiệm những điều thú vị dưới đây.
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ĐỌC SÁCH DƯỚI CON ĐƯỜNG RỢP BÓNG CÂY

Green Bay Village được bao bọc bởi cây xanh mát, ngay cạnh kỳ
quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, có khu vườn tiểu cảnh,
đường đi bộ… rất phù hợp cho những buổi dạo bước dưới con
đường rợp bóng cây xanh, hít hà gió biển lồng lộng thổi.

DU LỊCH DÃ NGOẠI, PICNIC NGOÀI TRỜI

Có nơi nào đó gần Green Bay Village mà bạn muốn khám phá
hay đơn giản chỉ là chưa đi hết Green Bay Village, toàn bộ khu
đô thị Halong Marina? Đây chính là thời gian tuyệt vời nhất để
lên kế hoạch khám phá, hiểu hơn về môi trường xung quanh
cũng như thêm yêu cuộc sống.
KẾT NỐI, LÀM QUEN VỚI NHỮNG HÀNG XÓM MỚI

Thả mình tản bộ dưới hàng cây xanh là trải nghiệm cực kỳ phù
hợp, vừa giúp tĩnh tâm vừa khỏe khoắn đôi chân. Khoảng lặng
đáng quý khi năm sắp hết khiến rất phù hợp để bạn dành ra
không gian riêng tư dạo bước, thả hồn ngẫm nghĩ. Không gian
xanh mát chắc chắn sẽ giúp bạn xua tan muộn phiền, nạp thêm
năng lượng và yêu hơn cuộc sống.

Green Bay Village là khu dân cư khép kín, văn minh, hiện đại
đầu tiên tại Hạ Long với cộng đồng dân trí cao. Bạn hoàn toàn
có thể bước ra bên ngoài, mở lòng mình, mỉm cười thật tươi và
kết nối với những hàng xóm xung quanh. Đó có thể là người bạn
đã từng quen hoặc chưa nhưng việc bắt chuyện, mở rộng mối
quan hệ sẽ khiến bạn thêm gắn bó với môi trường sống.

Nếu bạn có sở thích đọc sách thì thay vì đọc trong phòng, hãy ra
khuôn viên ngoài trời của Green Bay Village. Vừa đọc sách bạn
sẽ được cảm nhận những cơn gió mát mẻ, lá cây xào xạc như
điệu nhạc du dương…

Những người hàng xóm xung quanh cũng sẽ khiến cuộc sống
của bạn nhiều màu sắc hơn. Biết đâu bạn sẽ có thêm những
kiến thức hữu ích dù rất đơn giản như bí quyết cho con ăn,
làm bánh ngon hay dọn dẹp nhà cửa… để bắt đầu một năm
mới thật hứng khởi.

Việc ngồi quây quần cùng bạn bè và người thân picnic ngoài trời
là một trải nghiệm vô cùng thú vị và ấm áp vào cuối năm, thời
điểm ai ai cũng muốn trở về sum vầy bên gia đình.
CHỤP ẢNH, LƯU GIỮ NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẸP NHẤT

Đất trời bước vào những ngày cuối năm là dịp không thể bỏ lỡ
để bạn lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nhất của bản thân cũng
như cả gia đình. Green Bay Village được bao bọc bởi nhiều cây
xanh mát mắt, thiên nhiên trong lành, dù tạo dáng ở bất cứ góc
nào bạn cũng có thể có được những bức ảnh “sống ảo” chất lừ
để khoe với bạn bè và người thân. Những khoảnh khắc vui vẻ,
sum vầy khi chụp ảnh sẽ giúp bạn khép lại một năm ý nghĩa hơn.
Không khí những ngày cuối năm đang hiện diện muôn nơi ở
Green Bay Village, đừng bỏ lỡ cơ hội để thử những trải nghiệm
sẽ giúp bạn tìm lại được chính mình cũng như thêm yêu cuộc
sống, gia đình, bè bạn. Sống tại Green Bay Village, bạn không
chỉ sở hữu ngôi nhà mà còn được làm chủ cả một không gian
yên bình và xanh mát, một đời sống khỏe mạnh, thanh thản,
sống đích thực.
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hi môi trường sống tại các thành phố lớn hiện nay đang dần trở nên ngột
ngạt, người ta thường tìm đến những không gian xanh và có những tiêu
chí mới trong việc lựa chọn nơi an cư với yêu cầu ngày càng cao về chất
lượng và không gian sống. Đáp ứng những mong muốn đó, Green Bay Garden ra
đời là mô hình căn hộ chung cư kiểu mới được thiết kế đẳng cấp với không gian
xanh hóa tối đa ngay từ ý tưởng thiết kế cảnh quan.
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Nằm trong quần thể Green Bay Village với hệ thống
tiện ích đồng bộ và khép kín, Green Bay Garden
xứng đáng là lựa chọn hàng đầu của những gia đình
mong muốn tìm tổ ấm của riêng mình với những
tiêu chí về chất lượng cuộc sống đầy đủ, bao gồm
môi trường, mật độ phủ xanh, cộng đồng dân cư văn
minh, an ninh đảm bảo tuyệt đối,…
Được thiết kế với kiến trúc hiện đại mang khuynh
hướng phong thủy ngũ hành mang lại sinh khí
dồi dào, tối đa hóa không gian sinh hoạt cũng như
khoảng xanh phù hợp với mọi gia đình, Green Bay
Garden mang một làn gió mới đến với Hạ Long về
một công trình xanh hài hòa, bền vững theo thời
gian.
Hơn nữa, với những lợi thế về vị trí, thiết kế và mức
giá hợp lý, Green Bay Garden hứa hẹn đem đến giá
trị đầu tư tích lũy đầy tiềm năng và xứng đáng là sự
lựa chọn tối ưu cho các nhà đầu tư thông thái.
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Đơn giản nhưng độc đáo, hiện đại và hài hòa, Green
Bay Garden cung cấp đầy đủ mọi tiện ích nội khu
phục vụ tối đa nhu cầu sống cho cộng đồng cư dân
văn minh, hiện đại:
- Quảng trường & khuôn viên cây xanh
- Khu sinh hoạt cộng đồng
- Thang máy hiện đại & an toàn
- Tầng hầm đỗ xe rộng lớn, xuyên suốt dự án
- Khu đỗ xe ngoài trời
Nằm trong Green Bay Village, dự án cũng được thụ
hưởng những tện ích ngoại khu vượt trội và đẳng cấp
như:
- Khu quảng trường trung tâm với công viên và hồ
bơi lớn
- Khoảng xanh & bể bơi nhỏ tại các tiểu khu
- Bãi đỗ xe riêng biệt
- Khu giải trí cộng đồng với đầy đủ tiện nghi hiện đại
- Sân chơi trẻ em
- Phòng tập thể dục
- Khu tổ chức tiệc ngoài trời
- Khu bán lẻ và siêu thị nhỏ
- Thư viện
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NHÀ LIỀN KỀ NGHỈ DƯỠNG VẠN LIÊN
ĐIỂM ĐẾN LÝ TƯỞNG CHO DU KHÁCH
Lotus Residences đặt mình trong không gian
diện tích 40.000m2, gồm 159 căn hộ cao cấp,
140 căn mặt tiền và 19 căn shophouse được
thiết kế riêng dành cho các chủ nhân có nhu
cầu kinh doanh. Mỗi ngôi nhà có diện tích từ
95 đến 130m2 được xây dựng 4 tầng, gồm 3
– 4 phòng ngủ. Nội thất trong nhà được bố
trí khoa học, mỗi căn nhà đều có sân vườn và
ban công riêng, đáp ứng tối đa nhu cầu sử
dụng của mọi gia đình.
Từ Lotus Residences, bạn sẽ dễ dàng tham quan các tiện ích nổi bật trong khu vực Halong Marina, có thể kể đến như Trung tâm
thương mại Halong Marine Plaza, rạp chiếu film CGV, khu nhà phố thương mại Little Vietnam, công viên Đại Dương, bãi tắm
Marina Bay, Vòng đu quay mặt trời,…

Nếu có dịp bạn đừng quên dành cho mình một
chuyến du ngoạn Vịnh Hạ Long trên tàu Syrena,
bạn sẽ thấy Hạ Long chuyển mình trong làn sương
mỏng manh la đà trên mặt biển buổi sáng sớm. Trời
và nước như tan vào làm một, mặt biển trong xanh
nối liền với bầu trời càng làm nó trở nên xanh biếc,
từng làn gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc, mang theo vị
mằn mặn của biển tan vào lồng ngực, cảm giác sảng
khoái, tinh khôi vô cùng.
Sau một vòng du ngoạn quanh vịnh Hạ Long, bạn
trở về với Lotus Residences để nghỉ ngơi trong
không gian tiện nghi. Dưới sự quản lý vận hành
bởi đơn vị danh tiếng H&K Hospitality, các căn
hộ khách sạn cùng hệ thống tiện ích sẽ được bảo
dưỡng, bảo trì chuyên nghiệp, cùng với đó là hệ
thống tiện ích hiện đại như spa, nhà hàng, bể bơi,
chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sự hài lòng trọn vẹn
về một địa điểm nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế.
Nếu có dịp hãy đến với Lotus Residences và tận
hưởng chuyến hành trình khám phá Hạ Long,
chinh phục những hang động kỳ ảo, rong ruổi trên
vịnh bằng thuyền kayak và ngủ đêm trên du thuyền
5 sao, câu mực và ngắm bình minh rạng ngời trên
mặt vịnh, những trải nghiệm nên có trong đời.
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THIẾT KẾ TINH TẾ, THỜI THƯỢNG

Được thiết kế và xây dựng theo mô hình bến cảng nổi tiếng của thành phố Sydney (Australia),
nằm bên bờ biển xinh đẹp, Pearl Villas được bao quanh bởi những khuôn viên xanh màu lá trải
dài khắp lối đi, khu vườn ươm nắng với đóa hoa tươi mới, mặt nước, ánh sáng ngập tràn. Toàn
dự án nổi bật với khu vườn hoa lá được chăm chút kỹ lưỡng, thanh bình và thư thái bên bãi cát
nhỏ cận kề ngay ven vịnh biển.

03

Dự án Pearl Villas chỉ có duy nhất 61 căn biệt thự, biệt thự song lập và nhà liền kề có diện tích từ
99 – 320 m2 và được xây dựng 3 – 4 tầng. Với vẻ xa hoa, thời thượng của Pearl Villas, đây thực
sự sẽ là một lựa chọn hoàn hảo dành cho những chủ nhân đang tìm kiếm sự hoàn mỹ về một
cuộc sống thượng lưu.
Bên cạnh đó, mỗi căn biệt thự Pearl Villas được bố trí tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tạo ra
không gian thoáng đãng, khoảng sân vườn rộng thoáng để chủ nhân trồng cây, mở tiệc bàn trà
hay tạo một khu vườn nho nhỏ.

Pearl Villas nằm trong khu đô thị du lịch hiện đại Halong Marina, ngay sát bên vịnh Hạ Long.
Dự án do BIM Group làm chủ đầu tư và được xây dựng theo đúng tiêu chí “chuẩn đẳng cấp đỉnh thượng lưu”. Vậy biệt thự Ngọc Trai Pearl Villas có gì hấp dẫn và đâu là những điều làm nên
sự khác biệt?

01

VỊ TRÍ HOÀN HẢO VỀ PHONG THỦY

Pearl Villas - Biệt thự Ngọc Trai nằm trên tuyến đường bao biển, có vị trí hoàn hảo về phong
thủy “Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”. Theo đó, dự án nằm tại nơi hội tụ sinh khí hài hòa,
vượng khí phồn thịnh và là điểm giao thoa giữa trời, đất và biển. Sống tại đây, bạn sẽ được trải
nghiệm môi trường sống trong lành, phong thủy đắc địa, tiền tài hội tụ, dồi dào thịnh vượng.
Bên cạnh đó, nằm trong Khu đô thị hiện đại Halong Marina, trải dài trên con đường Hoàng
Quốc Việt, giữa Bãi Cháy và Tuần Châu, Pearl Villas - Biệt thự Ngọc Trai hiện hữu một quốc đảo
thu nhỏ với khuôn viên cảnh quan độc đáo, thiết kế đẹp mắt, gần gũi thiên nhiên, eo biển điều
hòa của Vịnh Hạ Long sẽ đến không gian sống xanh mát, trong lành.
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02

03

Mỗi căn biệt thự của Pearl Villas đều có tầm nhìn hướng Vịnh. Pearl Villas sẽ mang đến trải
nghiệm sống đẳng cấp với đầy đủ các tiện ích xứng tầm.

TIỆN ÍCH XỨNG TẦM ĐẲNG CẤP

Pearl Villas sẽ mang đến một trải nghiệm sống đẳng cấp với đầy đủ những tiện ích sống xứng
tầm nhất, từ hệ thống bể bơi, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, công viên cây xanh…
Đặc biệt, chủ đầu tư còn phát triển bến đỗ du thuyền tuyệt đẹp, kéo dài từ dự án ra bờ Vịnh. Đây là nơi
đỗ và bảo quản cho các du thuyền cá nhân. Với không gian mênh mông, rộng lớn, bến du thuyền cũng
sẽ là một nơi lý tưởng để thưởng thức trọn vẹn khung cảnh hoàng hôn của Vịnh Hạ Long.
Ngoài ra, dự án cũng được thụ hưởng các tiện ích xung quanh Khu đô thị Halong Marina như
Tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza, Nhà phố thương mại du lịch Little Vietnam,
Rạp chiếu phim CGV, Câu lạc bộ T-club, Chợ đêm…
Với vẻ xa hoa, thời thượng của dự án Pearl Villas – Biệt thự Ngọc Trai, đây sẽ là một lựa chọn
“chuẩn tương lai” dành cho những chủ nhân đang tìm kiếm sự hoàn mỹ về một cuộc sống
thượng lưu.
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LÀNG CHÀI HÀM NINH PHÚ QUỐC

THU ĐÔNG

THỜI GIAN LÝ TƯỞNG NHẤT ĐỂ DU LỊCH PHÚ QUỐC

Có một nơi ở Phú Quốc biển cũng đẹp tuyệt vời, đó là làng chài Hàm Ninh.
Làng chài Hàm Ninh Phú Quốc mùa thu gây ấn tượng với du khách bằng quang cảnh tuyệt đẹp
với những sáng bình minh đầy sức sống hay những chiều hoàng hôn lãng mạn như tranh và con
người ở đây và giản dị vô cùng.

Phú Quốc – hòn đảo Ngọc với đường bờ biển trải dài hơn 60km từ Bắc đến Nam của tỉnh Kiên
Giang từ lâu đã trở thành một địa điểm du lịch lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt
khi bước vào mùa khô từ khoảng cuối tháng 10, khí hậu Phú Quốc trong khoảnh khắc giao mùa
càng trở nên dễ chịu với từng đợt nắng đẹp long lanh, biển trời trong vắt, sóng vỗ rì rào theo làn gió
dịu dàng đón đưa. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, thời tiết thuận lợi cho tàu bè ra đảo,
mùa hải sản cực tươi ngon và cũng là mùa du lịch hot nhất tại Phú Quốc.
Phú Quốc có những địa điểm du lịch khét tiếng mà nếu không ghé qua trong chuyến du lịch mùa
thu thì đó là một sự thiếu sót thật đáng tiếc của bạn. Nơi đây có những bãi biển hoang sơ, sạch đẹp,
được đánh giá rất cao bởi bạn bè quốc tế.

Nằm phía đông đảo Phú Quốc, làng chài Hàm Ninh có đủ phong cảnh hữu tình với ngọn núi
Hàm Ninh xanh thẫm bởi rừng cây tươi tốt cùng biển mênh mông rộng đến tận đường chân trời.
Đến Phú Quốc vào tháng 11, tới thăm làng chài Hàm Ninh, bạn sẽ được tận hưởng sự hòa quyện
tuyệt vời của cảnh quan của con người trong tiết thu nhẹ nhàng. Bạn sẽ thấy ở nơi đây, nhịp sống
thật bình lặng, an nhiên.
Ngoài quang cảnh, làng chài Hàm Ninh Phú Quốc còn được biết đến là nơi có nghề đánh bắt hải
sản lâu đời, thế nên quanh năm Hàm Ninh đều không hề hiếm hải sản tươi ngon đặc biệt là ghẹ.
Ghẹ Hàm Ninh nổi tiếng ngon ngọt, chắc thịt nhất Phú Quốc, vậy nên đến Phú Quốc vào mùa
thu, bạn đừng quên ghé thăm Hàm Ninh thưởng thức ghẹ nhé!

RỪNG PHÚ QUỐC

BÃI SAO HOANG SƠ

Bãi Sao Phú Quốc sẽ là thiên đường
đối với những người yêu biển. Đây là
một trong những bãi biển đẹp nhất
của đảo Phú Quốc với bãi cát trắng
phẳng mịn như trăng lưỡi liềm. Bãi
Sao vẫn còn giữ được nét hoang sơ tự
nhiên của núi rừng và biển cả.
Bãi Sao Phú Quốc mùa thu bình yên và trong lành đến kỳ lạ. Những con sóng chỉ lăn tăn vài gợn nhỏ rồi lại
ùa ra biển chứ không ồn ào, dữ dội. Gió biển cũng nhẹ nhàng mơn man. Tiếng sóng thủ thỉ, tiếng gió dịu
dàng và tiếng nói cười của du khách như một bản hòa ca khiến khung cảnh bình yên diệu kỳ. Ngoài ra, bãi
Dài, bãi Khen cũng tuyệt đẹp không kém nên nếu đi du lịch Phú Quốc vào mùa này, bạn cũng nên dành
thời gian tới các bãi biển này để thỏa thuê đùa nghịch.
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Rừng Phú Quốc nhuộm sắc thu cũng trở nên tươi đẹp không hề kém biển. Vào rừng Phú Quốc,
bạn sẽ được khám phá hệ sinh thái rừng độc đáo, chinh phục những dòng suối tuyệt đẹp, trong đó
suối Tranh là một trong những con suối đẹp nhất rừng Phú Quốc. Cái tên suối Tranh bắt nguồn
từ phong cảnh đẹp, hữu tình như tranh của khu vực này. Suối Tranh được bao bọc bởi rừng cây
xanh tươi điểm tô là những loại hoa rừng quanh năm đua nở. Nước suối Tranh mùa thu mát lạnh,
trong vắt, nhiều đoạn suối chảy hiền hòa, êm đềm, lại có những đoạn khi chảy qua các ghềnh đá
tạo nên những dòng thác trắng xóa tuyệt đẹp.
Du lịch Phú Quốc những dịp cuối năm, đến suối Tranh thơ mộng, bạn sẽ được dịp len lỏi trong rừng
cây, thích thú ngắm những tia nắng xuyên qua tầng lá chiếu xuống ghềnh đá. Bạn sẽ được tận hưởng bài
ca của núi rừng với tiếng suối róc rách, tiếng chim muông ríu rít, tiếng gió ngàn xào xạc…
Ngoài những địa điểm trên, Phú Quốc còn nhiều lắm những địa danh đẹp không kém như những
vườn tiêu xanh tốt ở Bắc đảo, dinh Cậu, mũi Gành Dầu, suối Đá Bàn, Đá Ngọn... Tất cả đang chờ
bạn khám phá trong mùa thu này.
Là một hòn đảo đẹp với thời tiết khá dễ chịu ở hầu hết các tháng trong năm, Phú Quốc thực sự là một
thiên đường nghỉ dưỡng của Việt Nam, là niềm tự hào với thế giới khi quảng bá thương hiệu du lịch Việt.
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Top 05 resort
“THIÊN ĐƯỜNG TRONG MƠ” ĐẸP NGẤT NGÂY TẠI PHÚ QUỐC

01

InterContinental Phu Quoc được thiết kế bởi những đơn vị hàng đầu trên thế giới với kiến trúc hình
sao biển độc đáo và ấn tượng, là tòa condotel cao nhất Phú Quốc với 20 tầng, InterContinental bao
gồm 355 phòng, 115 căn hộ, 5 biệt thự.
Mỗi căn hộ nghỉ dưỡng InterContinental Phu Quoc Long Beach Residences đều được thừa hưởng
nét đẹp độc đáo thiên nhiên từ mặt nước lên tới đỉnh đồi kỳ vỹ… với chất lượng 5 sao. Dự án được
thiết kế và hoàn thiện nội thất theo tiêu chuẩn cao cấp khắt khe nhất của Tập đoàn InterContinental
Hotels Group sẽ mang lại trải nghiệm về không gian sống cũng như kỳ nghỉ thượng lưu đích thực
cho du khách.

Đối với những tín đồ mê du lịch, Phú Quốc đã trở thành một địa chỉ không thể thiếu trong những
nơi cần đến. Nếu còn đang băn khoăn lựa chọn nơi nghỉ dưỡng lý tưởng thì dưới đây là top 5 resort
đẹp như thiên đường ở Phú Quốc chắc chắn sẽ khiến bạn mê mệt bởi những hình ảnh “sống ảo”
chất lừ.

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT
ĐỊA CHỈ: DƯƠNG TƠ, PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG.

InterContinental Phu Quoc nằm trong khu phức hợp du lịch Phu Quoc Marina với số vốn đầu
tư 60 triệu USD. Đây là khu khách sạn do BIM Group đầu tư, trong tổng thể dự án khu phức hợp
du lịch Phú Quốc 155 ha, với tổng vốn đầu tư 180 triệu USD.
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JW MARRIOTT PHU QUOC EMERALD BAY RESORT & SPA
ĐỊA CHỈ: BÃI KHEM, AN THỚI, PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay là khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn Sun Group kết hợp với
Tập đoàn quản lý Khách sạn hàng đầu thế giới Marriott International, được kiến trúc sư lừng
danh thế giới Bill Bensley thiết kế.
Khu nghỉ dưỡng đẳng cấp với 244 phòng, suite, căn hộ và villas với kiến trúc Pháp điển hình và
những gam màu nổi bật, tinh tế, những phòng nghỉ tiện nghi thoải mái, ẩm thực ngon miệng,
dịch vụ thân thiện kết hợp với môi trường nghỉ dưỡng có một không hai… sẽ làm hài lòng
nhiều du khách.
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VINPEARL PHU QUOC OCEAN RESORT & VILLAS
ĐỊA CHỈ: BÃI DÀI, PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG.

NOVOTEL PHU QUOC RESORT
ĐỊA CHỈ: XÃ DƯƠNG TƠ, PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG

Vinpearl Phu Quoc Ocean Resort & Villas là khu nghỉ dưỡng 5 sao của tập đoàn Vingroup.
không gian lưu trú sang trọng với 340 căn biệt thự đầy đủ tiện nghi, được thiết kế hiện đại. Tất
cả căn biệt thự của Vinpearl đều nằm ven bờ biển, có các tầm nhìn: hướng vườn, hướng biển,
hướng bể bơi tùy theo sở thích mà du khách có thể lựa chọn cho kỳ nghỉ tuyệt vời của bản thân.

Khu nghỉ dưỡng Novotel Phú Quốc là resort mang tầm đẳng cấp quốc tế với khoảng 366 phòng
được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, tinh tế và đươc trang bị những trang thiết bị
cao cấp nhất. Hồ bơi resort lớn có tầm nhìn rộng “mãn nhãn” hướng ra biển.

05

FUSION RESORT PHÚ QUỐC
ĐỊA CHỈ: VŨNG BẦU BEACH, CỬA CẠN, PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG.

Fusion Resort Phú Quốc với quy mô 107 phòng được thiết kế sang trọng, tinh tế, có không gian
thoáng mát và rất gần gũi với thiên nhiên. Tất cả các vật dụng trong phòng đều được bày trí và
chọn lọc rất kỹ càng, đạt chuẩn 5 sao, mang đến cho khách hàng một kỳ nghỉ trọn vẹn.
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REGENT BEIJING NÉT TRUYỀN THỐNG TRUNG HOA

Regent Hotels & Resorts
THƯƠNG HIỆU KHÁCH SẠN SANG TRỌNG
BẬC NHẤT THẾ GIỚI

Hướng đến đối tượng là khách du lịch và khách vì mục đích công việc, Regent Beijing cung cấp
nơi lưu trú tuyệt vời, sang trọng bậc nhất trong khu vực Wangfujing, một trong những nơi mua
sắm hàng đầu và cổ xưa nhất ở Bắc Kinh. Regent Beijing kết hợp hài hòa giữa phòng ở tiện nghi
sang trọng, tinh hoa ẩm thực quốc tế và dịch vụ cá nhân tối ưu.

Thương hiệu Regent được thành lập vào năm 1970 tại Đài Loan bởi một huyền thoại trong giới
khách sạn - Robert H Burns và sau đó được nhận diện quốc tế với sự ra mắt của Regent Hong
Kong vào năm 1980. Khởi nguồn từ sự pha trộn hài hòa giữa thanh sắc Á đông và phong cách hiện
đại phương Tây, sự tinh tế khác biệt và dịch vụ đẳng cấp, Regent là thương hiệu khách sạn đầu tiên
của châu Á thành công tại thị trường quốc tế, khẳng định vị thế vững mạnh trong một ngành công
nghiệp mà trước đây bị chi phối hoàn toàn bởi các thương hiệu châu Âu và châu Mỹ.

Hệ thống khách sạn bao gồm 500 phòng ở và phòng suite với các thiết kế thủ công mang đặc
trưng riêng biệt, hơi hướng phong cách cổ điển pha trộn với nét sang trọng, truyền thống Trung
Hoa. Mỗi căn phòng như một thiên đường trên mặt đất với sự xa hoa, thoải mái, tiện nghi và tinh
khôi khi đắm mình trong ánh sáng tự nhiên qua những ô cửa kính trong suốt từ trần đến sàn. Với
những biểu hiện xuất sắc của mình, Regent Beijing đã nhận được nhiều giải thưởng giá trị như
Top 100 khách sạn MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị) tại Trung Quốc, Giải chỉ dẫn du lịch
(Forbes Travel Guide Award) cho các khách sạn tốt nhất thế giới của tạp chí danh tiếng Forbes,
Giải ghế vàng cho khách sạn kinh doanh tốt nhất (Best Business Hotel Golden Chair Award),…
Regent Beijing thực sự là sự lựa chọn lý tưởng cho những du khách muốn tìm kiếm một kỳ nghỉ
tinh tế ngay giữa lòng thành phố.

Regent Hotels & Resorts là thương hiệu cao cấp nhất trong hệ thống các thương hiệu thuộc tập
đoàn Regent với 9 thương hiệu nhỏ nổi tiếng toàn cầu bao gồm Regent Bắc Kinh, Berlin, Trùng
Khánh, Porto Montenegro, Singapore, Đài Bắc, Jakatar, Cáp Nhĩ Tân và Phú Quốc.
Theo chủ tịch sáng lập Regent Hotels:“Điều tiên quyết làm nên danh tiếng của chúng tôi là sự

sang trọng và điểm chung duy nhất của các khách sạn Regent trên toàn cầu là tính độc nhất”.

Triết lý thương hiệu của Regent bắt nguồn từ sự hòa hợp, cân bằng bổ sung của âm (yin) và dương
(yang), là biểu trưng trọn vẹn nhất cho cả thế giới. Bên cạnh đó, nó chứa đựng sự dung hòa giữa
các mặt đối lập: đơn giản nhưng thanh lịch, hiện đại mà tinh tế sống mãi với thời gian, mang tính
toàn cầu nhưng vẫn đậm nét tinh túy địa phương… Regent tập trung khai thác yếu tố địa phương
đi cùng với những tiêu chuẩn đặc thù riêng cho từng khách sạn, không đi theo lối mòn của các tiêu
chuẩn vốn dĩ đã phổ biến trong ngành công nghiệp khách sạn, từ đó mỗi khách sạn Regent trở
thành một tuyệt tác độc bản.
Sự đơn giản, sang trọng và tiện nghi tối đa được đặt trong bối cảnh của sự khéo léo tinh tế, kết quả
đem lại cho khách hàng là một trải nghiệm mang tính chân thực, độc đáo, ấn tượng và đáng nhớ
thông qua những cảm nhận tinh tế bằng cả năm giác quan. Bởi thế, Regent Hotels & Resorts là
thương hiệu nghỉ dưỡng quen thuộc của các ngôi sao hàng đầu thế giới cũng như giới chính khách
và doanh nhân.
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REGENT BERLIN
VẺ ĐẸP THANH LỊCH VƯỢT THỜI GIAN

Luôn được đánh giá cao trong số các khách sạn hàng đầu thế giới bởi cả khách du lịch và kinh doanh, Regent Berlin phục vụ mọi nhu cầu và ước
muốn trong một không gian tinh xảo mà tĩnh lặng. Một kỳ nghỉ yên bình, một địa điểm họp đẳng cấp hay một khung cảnh lộng lẫy cho các sự
kiện lớn đều có thể tìm thấy ở đây. Nằm trên Charlottenstrabe ở quận Mitte lịch sử của Berlin với tầm nhìn hoàn hảo ra Quảng trường Gendarmenmarkt, Regent Berlin chỉ cách khu mua sắm và giải trí nổi tiếng nhất của thành phố một quãng đường đi bộ ngắn. Tất cả các phòng nghỉ đều
được thiết kế để bảo tồn bản sắc của Regent mang đến sự thoải mái tối đa, sự tinh tế lộng lẫy và mức độ tinh xảo đến từng chi tiết.
Điểm đặc biệt trong cách bài trí của khách sạn nằm ở các vật dụng trang trí bằng vải dệt sang trọng và đồ nội thất cổ điển của Biedermeier cùng
sự phối hợp đa dạng các tông màu ấm tạo nên vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian cho 156 phòng tiện nghi và 39 phòng suite. Công nghệ và các tiện
ích hiện đại tối đa hóa sự tiện lợi, khơi gợi các giác quan với phòng tắm lát đá cẩm thạch và bồn ngâm sâu.
57

REGENT PORTO MONTENEGRO
CÁNH BUỒM XANH BÊN BỜ ĐỊA TRUNG HẢI
REGENT RESIDENCES PHU QUOC
TINH HOA ĐÁNH THỨC MỌI CẢM QUAN

Nằm bên bờ biển Adriatic, miền đông nước Ý, được bao bọc bởi
cây cọ và khung cảnh núi non tươi tốt của vịnh Boka, Regent Porto Montenegro là địa điểm 5 sao tốt nhất trong khu vực. Thương
hiệu mang đến không gian nghỉ dưỡng sang trọng tuyệt đối tại
vị trí trung tâm của ngôi làng Porto Montenegro, nơi dừng chân
quyến rũ ở Châu Âu dành cho giới thượng lưu quốc tế. Regent
Porto Montenegro dễ dàng tiếp cận với 3 sân bay quốc tế - Tivat
(4,6 km), Dubrovnik (47 km) và Podgorica (90 km), cung cấp kết
nối tốt cho các hãng hàng không theo lịch trình, cũng như cơ sở hạ
tầng cho việc hạ cánh của máy bay tư nhân.

Regent Phu Quoc nằm trong quần thể dự án Phu Quoc Marina
tại Bãi Trường Phú Quốc – nổi tiếng là nơi ngắm cảnh hoàng hôn
đẹp nhất trên đảo Ngọc. Dự án với tầm nhìn hướng biển hoàn
hảo, có tổng diện tích 11,2 ha bao gồm 120 phòng khách sạn sang
trọng, 76 căn luxury villas và 42 căn sky villas với bể bơi riêng
hướng biển tuyệt đẹp. Khi đi vào hoạt động, Regent Residences
Phu Quoc sẽ mang tới hệ thống nhà hàng đẳng cấp thế giới, được
gắn sao vàng Michelin danh giá, khu spa, bể bơi và phòng tập gym
cao cấp.

Thương hiệu bao gồm các phòng khách sạn và nhà ở riêng được thiết kế dạng cánh buồm chia thành 2 khu là Venezia Wing với 87 phòng và Aqua
Wing với 62 phòng loại 1-3 phòng ngủ, suite và penhouse. Tòa nhà có mái làm bằng đất nung, được lấy cảm hứng từ hàng ngàn tòa cung điện theo
phong cách Ý xung quanh vịnh Boka, là dấu tích của 400 năm lịch sử dưới quyền cai trị của người Venice. Khu vực sân trong trung tâm cao gấp đôi
với tầm nhìn rộng hướng biển dẫn ra khu vườn nước tĩnh lặng. Các tiện ích khác như bể bơi trong nhà và ngoài trời, quán cà phê ở tầng trệt, nhà hàng
sang trọng, quán bar, khu spa đặc trưng Regent, trung tâm tập gym khiến cho nơi đây trở thành chốn ẩn náu lý tưởng trong mùa đông.

Được thiết kế bởi các kiến trúc sư tài năng trên thế giới, Regent
Phu Quoc là sự kết tinh những giá trị thẩm mỹ, văn hóa đặc
trưng của người Việt và sự sang trọng, đẳng cấp theo tiêu chuẩn
hàng đầu thế giới. Với kiến trúc cảnh quan thiết kế tỉ mỉ, tinh

tế, nhiều diện tích mặt nước, các căn villa không chỉ mang tới
không gian nghỉ dưỡng độc đáo mà còn hứa hẹn đem lại những
trải nghiệm đáng nhớ tại một trong những bãi biển đáng đến
nhất trên hành tinh.
“Thương hiệu Regent mở ra khái niệm mới về khu phức hợp
nghỉ dưỡng kết hợp giữa phòng khách sạn cao cấp và khu căn hộ,
biệt thự nghỉ dưỡng tại châu Âu. Vì vậy, sự ra đời của Regent Phu
Quoc sẽ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch mở rộng của Regent ra toàn cầu, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á”, ông Steven
Pan, Chủ tịch Regent Hotels Group nhấn mạnh. Dự án đã vinh dự
nhận được giải thưởng IPA (International Property Awards) năm
2017 tại Bangkok, Thái Lan, là giải thưởng danh giá, uy tín và luôn
được giới bất động sản đánh giá cao.

REGENT SINGAPORE
TRẢI NGHIỆM BỐN MÙA
NƠI ĐẢO QUỐC SƯ TỬ

58

Nằm ở vị trí trung tâm thành phố, cạnh Botanic Garden và khu mua sắm nổi tiếng Orchard, Regent Singapore, Four Seasons Hotel mang lại sự thoải mái, tiện lợi tối đa cho du
khách.
Lấy cảm hứng từ môi trường nhiệt đới tươi mát của Singapore và nền di sản văn hóa đa
dạng, Regent Singapore tựa như một ốc đảo đô thị yên bình, mang đến các phòng ở 5 sao
đẳng cấp, tinh hoa ẩm thực quốc tế được gắn sao Michelin, bar Mahattan số 1 châu Á và
các dịch vụ vượt trội khác để chiều lòng những khách hàng khó tính nhất. Khách sạn bao
gồm 440 phòng ở tiện nghi và phòng suite với lối thiết kế cổ điển pha trộn giữa phương
Đông và phương Tây, hướng đến sự thư giãn tuyệt đối trong tâm trí. Nội thất của khách
sạn kết hợp giữa gu thẩm mỹ hiện đại phương tây với nghệ thuật và đồ cổ Đông Nam
Á. Regent Singapore đã vinh dự nhận được giải thưởng Khách sạn số 1 tại Singapore do
người đọc của tạp chí du lịch quốc tế uy tín Condé Nast Traveler bình chọn.
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DIỆN MẠO MỚI NHẤT CỦA

INTERCONTINENTAL PHU QUOC
LONG BEACH RESIDENCES

N

ằm trong quần thể khu nghỉ
dưỡng 5 sao Phú Quốc Marina,
InterContinental Phu Quoc Long
Beach Residences là sản phẩm khu căn hộ
Condotel duy nhất tại Châu Á được quản lý
và cho thuê bởi thương hiệu hàng đầu thế giới
InterContinental. Bởi thế, các căn hộ xây dựng
và hoàn thiện đảm bảo theo cùng tiêu chuẩn
cao cấp với khách sạn InterContinental.
Cho tới hiện tại, các căn biệt thự biển
InterContinental đã cơ bản hoàn thành các
khâu xây dựng bên ngoài và sẽ chuyển sang
hoàn thiện nội thất và ngoại cảnh. Khu vực
khách sạn và condotel InterContinental Phu
Quoc cũng đã xong phần xây thô và đi vào các
bước hoàn thiện chi tiết. Các phân khu khác của
dự án Phu Quoc Marina đã được quy hoạch
xây dựng đồng bộ. Đặc biệt, với dự án này, phân
vùng đường nội khu được khẩn trương tiến
hành để thuận tiện cho việc xây dựng các công
trình liên quan.
Dự án condotel InterContinental Phu Quoc sở
hữu những ưu điểm không thể bỏ qua như nằm
tại vị trí trung tâm, hướng trực diện ra phía biển.
Mỗi căn hộ tại đây đều được xem như điểm
ngắm cảnh biển hoàn hảo, nơi khách hàng có
thể thu vào tầm mắt toàn bộ không gian mênh
mông của biển cả, bãi cát dài trắng xóa. Bên
cạnh đó, không gian của InterContinental còn
đậm chất nghỉ dưỡng với không khí trong lành
tươi mát từ biển cả chắc chắn sẽ tạo được những
ấn tượng tốt đẹp với mọi khách hàng lưu trú tại
đây.
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Các tiện nghi nội khu 5 sao của dự án như hồ bơi, nhà hàng,
dịch vụ hội họp, bar, cafe, spa/massage phòng hội thảo, hội nghị
bãi biển riêng tư... sẽ được lưu tâm chú trọng hoàn thiện để tạo
thành không gian nghỉ dưỡng tuyệt hảo nhất cho du khách khi
đến với nơi này. Tiềm năng của dự án bất động sản Condotel
InterContinental Phu Quoc trong tương lai là rất lớn và chắc hẳn
sẽ thúc đẩy du lịch Phú Quốc có thêm các bước chuyển biến lớn
hơn để vươn rộng cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực.
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W

aterfront Luxury Hotels là dự án khách sạn mini giai đoạn tiếp theo, nằm trong Khu phức hợp du lịch Phu Quoc
Marina - một trong những tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí thời thượng, sở hữu vị trí lý tưởng cùng các điều kiện phù
hợp để phát triển du lịch do BIM Group làm chủ đầu tư.

Tương tự InterContinental Phu Quoc Long Beach Residences, cư dân dự án Phu Quoc Marina nói chung và Phu Quoc
Waterfront, Waterfront Luxury Hotels nói riêng cũng được thừa hưởng toàn bộ tiện ích nội khu hiện đại bậc nhất của Phu
Quoc Marina như: IC Club Lounge, spa, quảng trường biển, Gym & fitness, nhà hàng, bến tàu du lịch, beer club, quầy bar,
liveshow ca nhạc và công viên giải trí…

SAILING CLUB PHU QUOC

BỂ BƠI THÁC NƯỚC VÔ CỰC

Cách Waterfront Luxury Hotels chỉ vài bước chân, du khách dễ dàng tận
hưởng những tiện nghi độc đáo với bể bơi thác nước vô cực hay hòa mình vào
không khí sôi động của chợ đêm, quảng trường biển…
Quảng trường biển là nơi bạn có thể dạo bước giữa những hàng cây, ngắm
nhìn biển cả bao la, tận hưởng một không khí trong lành, mát mẻ, có thể thỏa
sức vẫy vùng trong sóng nước bao la và thong dong dọc bãi biển để ngắm
bình minh hay hoàng hôn.
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Sailing Club Phu Quoc là tổ hợp dịch vụ vui chơi giải trí hàng đầu Đông Nam Á bao gồm quán Bar, Club, chuỗi nhà
hàng ẩm thực ven biển.... Tại Sailing Club, bạn có thể chọn một vị trí bàn trong nhà để thư giãn thưởng thức bữa tối của
mình, nhấm nháp một ly cocktail hay rượu vang, nghe nhạc Jazz sống hoặc ngồi bên bãi cát trắng mịn ngắm sao trời
đêm với tiếng gió du dương. Đây cũng là một nơi để bạn có thể ngắm bình minh trên biển, cảm nhận được vẻ đẹp của
biển Phú Quốc trong một khoảnh khắc kỳ lạ tại chốn riêng bình yên nơi đảo Ngọc.
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Bể bơi thác nước vô cực là điểm độc đáo làm nên sự khác biệt của dự án không thể không tận hưởng. Với ý
tưởng được cho là bắt nguồn từ Bali, nơi có những cánh đồng lúa ngút tầm mắt trải dài tới tận đường chân trời,
bể bơi tại Waterfront Luxury Hotels được thiết kế tạo cảm giác hình ảnh hồ nước kéo dài tới tận vô cực. Bể bơi
vô cực tại Waterfront Luxury Hotels thu hút giữa ban ngày bởi không gian khoáng đạt, trẻ trung, hiện đại và càng
tỏa sáng hơn mỗi khi lên đèn...
Một bước đến tiện nghi độc đáo, sức hút khó cưỡng của những tiện ích cận kề là lý do khiến Waterfront Luxury
Hotels trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

BỂ BƠI THÁC NƯỚC VÔ CỰC

CON ĐƯỜNG LỄ HỘI

Với chiều rộng lên đến 63m, con đường lễ hội đầy màu sắc sẽ là nơi diễn ra các lễ hội thường xuyên như Carnaval và
những sự kiện vui chơi ven biển, giao lưu văn hóa có quy mô lớn nhằm giới thiệu văn hóa con người, đóng vai trò cầu
nối giữa văn hóa địa phương với quốc tế. Điều này sẽ tạo ra sự khác biệt hoàn toàn so với các dự án khác.
Chợ đêm tại Phu Quoc Marina là nơi mua bán sầm uất với sự tham gia của gần 1000 gian hàng với những món đồ độc
lạ và thưởng thức những món ẩm thực tươi sống, thơm ngon của đảo Ngọc. Đặc biệt khu vực chợ đêm nằm phía trong
dự án nối tiếp với bể bơi vô cực chạy thẳng ra biển được mở cửa cả ngày, luôn chào đón hàng nghìn lượt khách tới thăm
quan mua sắm.

64

65

66

67

TINH HOA ĐÁNH THỨC MỌI CẢM QUAN
CHÍNH THỨC RA MẮT 23-12
Regent Hotels & Resorts nổi danh là thương hiệu nghỉ dưỡng quen thuộc của giới chính khách, doanh nhân và các ngôi
sao hàng đầu thế giới. Đây cũng là thương hiệu châu Á đầu tiên tạo được uy tín nổi bật tại hai thị trường khó tính châu
Âu và châu Mỹ.
Đặt dấu ấn đầu tiên tại thị trường Việt Nam, lấy ý tưởng từ viên đá OPAL đa sắc, Regent Residences Phu Quoc là sự kết
hợp hoàn hảo của thiết kế kiến trúc tinh tế, độc bản và sự xa xỉ của thương hiệu 6 sao quốc tế. Với số lượng hạn chế 76
căn biệt thự và 42 căn Sky Villas hạng sang, đây chắc chắn sẽ là một tuyệt phẩm tinh hoa làm lay động mọi cảm quan
của những chủ nhân khó tính nhất.
CHỦ ĐẦU TƯ
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ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

HOTLINE

0937 971 971
0989 999 901

