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WATERFRONT LUXURY HOTELS
KHU KINH DOANH KHÁCH SẠN CAO CẤP SẦM UẤT NẰM SÁT BIỂN BÃI TRƯỜNG PHÚ QUỐC

Tiếp nối thành công từ Phu Quoc Waterfront Boutique Hotels, Luxury Hotels được thiết kế diện tích lớn hơn với 
4,5 tầng nhưng vẫn giữ được sự linh hoạt trong việc kết nối thông căn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. 
Waterfront Luxury Hotels sẽ đem đến khả năng kinh doanh vượt trội với 14 phòng khách sạn trong một căn và 
nhiều tiện ích tối ưu. Đặc biệt, dự án nằm liền kề với khu nghỉ dưỡng 5 sao InterContinental, Sailing Club, Quảng 
trường biển...
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CHỦ ĐẦU TƯ

1800 6055

Chợ đêm Sailing ClubQuảng trường biển



Mùa hè đến cùng bản hòa tấu rộn rã, vui tươi của những chú ve đang ẩn mình trong vòm cây, tán 
lá, những tia nắng mai đến sớm hơn thường lệ và màu nắng cũng vàng ruộm hơn. Nắng hè sánh 
vàng như mật, gay gắt là vậy nhưng sao ta lại thấy cảm giác thật dễ chịu và thân quen. Nắng 

nhuộm tím màu bằng lăng, màu hoa điệp vàng đầy yêu thương và màu phượng vĩ đỏ thắm. Những khoảnh 
khắc đó đẹp đến xốn xang và khó tả!

Tập san BIM News Quý 2, 2017 khoác lên mình một tấm áo mùa hè sôi động đầy nắng và gió cùng những 
chùm hoa phượng rực lửa với nhựa sống tràn trề. Cùng nhiệt huyết của mình, Ban Biên tập mong muốn 
mang đến cho Quý độc giả những thông tin cập nhật về các dự án của BIM Group, những trao đổi về thị 
trường bất động sản tại các phân khúc khác nhau và những mẹo hay trong ngày hè oi ả.

Chúng tôi tin rằng tập san kỳ này sẽ mang đến giá trị hữu ích cho Quý độc giả và được đông đảo cộng đồng 
đón nhận. Tập san xoay quanh các dự án đang làm nóng thị trường bất động sản nửa đầu năm 2017 của 
BIM Group cùng các thông tin khuyến mại thú vị không thể bỏ lỡ trong dịp hè này. Hy vọng đây sẽ là kênh 
thông tin giúp cho độc giả và các nhà đầu tư dựa vào đó để đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn, các 
doanh nghiệp có thêm thông tin, bài học kinh nghiệm để hoạch định chiến lược kinh doanh và phát triển.

Kính mời Quý độc giả đón đọc!
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97 sản phẩm dự án Phú Quốc Waterfront giao dịch thành công trong ngày 
25/2/2017, bao gồm 59 căn sát biển & 38 căn Boutique Hotels Luxury với 
diện tích từ 110m2.

Giao dịch thành công 100% Boutique Hotels 
Phú Quốc Waterfront giai đoạn 1

Chính thức mở bán InterContinental Phu Quoc Long Beach 
Residences - Dự án căn hộ nghỉ dưỡng (condotel) mang thương 
hiệu InterContinental thứ 26 trên toàn Thế giới.

Hợp tác chiến lược cùng Aeon Mall Việt Nam, triển khai xây dựng 
dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall tại Hà Đông, dự kiến khai 
trương cuối năm 2019.

Lễ cắt băng khánh thành dự án Khách sạn 5 sao đầu tiên tại Lào - 
Crowne Plaza Vientiane, đánh dấu một bước phát triển tốt đẹp 
hơn nữa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chính thức ra mắt dự án Citadines Marina Halong vào ngày 20/5/2017. Dự án sở hữu 
176 căn hộ chung cư cao cấp và 637 căn hộ khách sạn cùng các tiện ích vượt trội như: 
Bể bơi vô cực, bể bơi trong nhà, khu thương mại, hệ thống nhà hàng, phòng tập gym, 
khu vui chơi, quầy bar lounge, hệ thống bãi đỗ xe thông mình,...

Ký kết hợp tác cùng Tập đoàn Regent Hotels & Resort trong việc 
quản lý & phát triển dự án Regent Phu Quoc. Dự án bao gồm khối 
khách sạn cao cấp, các biệt thự và sky villas hạng sang tại Phú 
Quốc. Ngay ở giai đoạn đầu phát triển, dự án đã vinh dự nhận 
được giải thưởng Bất động sản khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương (Asia Pacific Property Awards 2017) với hạng mục Xây 
dựng & Thiết kế cho khách sạn mới tại Việt Nam.

SÔI ĐỘNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 CÙNG BIM GROUP
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BIM GROUP - SYRENA VIỆT NAM LIÊN 
TỤC ĐƯỢC VINH DANH NĂM 2017

Vinh dự nhận giải thưởng 
Thương Hiệu Mạnh Việt Nam 2016

Thắng lớn tại lễ trao giải bất động 
sản quốc tế IPA 2017

Ngày 08/04/2017, đơn vị BIM Group – Syrena Việt Nam vừa chính thức được nhận giải thưởng “Thương 
Hiệu Mạnh Việt Nam 2016” do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ 
Công Thương) tổ chức.

Đây là lần thứ 3 BIM Group – Syrena Việt Nam vinh dự được đón nhận giải thưởng “Thương hiệu mạnh 
Việt Nam”. Đây chính là một động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và tự hào là một trong những đơn 
vị phát triển bất động sản uy tín, luôn mang đến những công trình chất lượng, được nhiều khách hàng và 
đối tác tin tưởng lựa chọn. Giải thưởng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam 
và dựa trên những tiêu chí đánh giá chặt chẽ và khắt khe.

BIM Group được vinh danh tại hai hạng mục phát triển 
phức hợp và xây dựng thiết kế khách sạn với hai dự án 
Phu Quoc Marina và Regent Phu Quoc Resort & Villas 
tại lễ trao giải International Property Awards (IPA) 2017 
diễn ra ngày 25 và 26/5 vừa qua tại khách sạn Marriott 
Marquis Queen’s Park, Bangkok, Thái Lan.

Theo đó, hai dự án Phu Quoc Marina và Regent Phu 
Quoc Resort & Villas do BIM Group đầu tư phát triển 
đã đoạt giải tại các hạng mục Mixed-use Development 
Vietnam (Dự án phức hợp tiêu biểu của Việt Nam) và 
hạng mục New Hotel Construction & Design Vietnam 
(Xây dựng và thiết kế khách sạn tiêu biểu của Việt Nam). 
 
Toạ lạc tại Bãi Trường, dự án phức hợp nghỉ dưỡng và 
giải trí đẳng cấp quốc tế Phu Quoc Marina được xây 
dựng với tổng diện tích lên tới 155 ha và vốn đầu tư 
ban đầu 180 triệu USD. Phu Quoc Marina là điểm đến 
hội tụ những thương hiệu nghỉ dưỡng hàng đầu, song 
hành cùng dịch vụ thư giãn, giải trí và ẩm thực.

Sailing Club cung cấp chuỗi dịch vụ vui chơi giải trí, thư giãn hàng đầu Đông Nam Á, đi kèm với các 
dịch vụ ẩm thực đặt trong không gian biển tuyệt đẹp. Công viên nước được quản lý bởi tập đoàn 
WhiteWater West danh tiếng của Canada với các hoạt động vui chơi đặc sắc, khơi dậy những xúc cảm 
mới mẻ cho du khách.

Điều đặc biệt là Phu Quoc Marina có thể đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nghỉ dưỡng với chuỗi các 
thương hiệu khách sạn hàng đầu. Trong đó, Regent Phu Quoc Resort & Villas cung cấp phòng khách 
sạn 5 sao, sky villa hạng sang và các villa ven biển. Dự án được tạo nên bởi những chuyên gia tư vấn 
kiến trúc, cảnh quan và ánh sáng danh tiếng như Blink Design Group Co.Ltd, Element Design Studio 
và Lighting Planners Associates (S) Pte Ltd. Ngoài ra, Regent Phu Quoc Resort & Villas được quản lý 
bởi Regent Hotels & Resorts là thương hiệu châu Á đầu tiên đã khuấy đảo thành công hai thị trường 
lớn châu Âu và châu Mỹ.
 
Việc giành được các giải thưởng quốc tế một lần nữa khẳng định uy tín của chủ đầu tư BIM Group trên 
thị trường bất động sản Việt Nam và trong khu vực. Đây cũng là bằng chứng cụ thể nhất cho những nỗ 
lực không ngừng của BIM Group nhằm nâng cao chất lượng công trình ở cả quy mô phát triển lẫn đầu tư 
thiết kế và xây dựng.

1

2

Với tôn chỉ phát triển bền vững, chất lượng 
và giá trị thương hiệu trong các lĩnh vực 
đầu tư xây dựng địa ốc, hạ tầng giao thông, 
thương mại và dịch vụ, BIM Group - Syrena 
Việt Nam luôn nỗ lực không ngừng nhằm 
đem đến cho khách hàng những sản phẩm 
chất lượng và dịch vụ hoàn hảo nhất. Đây 
cũng chính là những tiêu chí mà các độc giả 
của Thời báo Kinh tế Việt Nam và người tiêu 
dùng đánh giá cao bên cạnh các yếu tố khác 
như năng lực lãnh đạo, nguồn nhân lực, hiệu 
quả hoạt động kinh doanh...
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Vinh danh trong Lễ trao giải BĐS Việt Nam 2017 
(Vietnam Property Awards 2017)

Dự án Regent Phu Quoc Hotel & Villas của BIM 
Group là một trong 10 dự án đạt giải bất động 
sản Việt Nam 2017 do Tập đoàn truyền thông 
PropertyGuru tổ chức bình chọn.

Tối ngày 02/06/2017, lễ trao giải đã diễn ra tại khách 
sạn InterContinental Asiana Saigon, TP.HCM. Ông 
Terry Blackburn, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều 
hành PropertyGuru Asia Property Awards chia sẻ, 
Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2017 là một 
trong những hoạt động quan trọng trong chuỗi sự 
kiện lớn thường niên của Asia Property Awards căn 
cứ trên số lượng nhà phát triển dự án tham dự. Các 
tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt, công bằng và minh 
bạch, đưa ra những dự án chất lượng, kiến trúc và 
thiết kế nội thất sáng tạo. Ông nhấn mạnh: “Danh 
tiếng của đơn vị thắng giải hoặc được đánh giá cao 
tại giải thưởng sẽ tạo thuận lợi cho các nhà phát 
triển và các dự án của họ, vì đây sẽ là nguồn tham 
khảo cho người tiêu dùng khi ra quyết định chọn 
mua bất động sản”.

Dự án Regent Phu Quoc Hotel & Villas đạt giải thưởng Best Hotel Architectural Design (dự án 
khách sạn có thiết kế kiến trúc đẹp nhất). Dự án gồm 120 phòng khách sạn 5 sao, 78 biệt thự, 42 
căn hộ hạng sang với đầy đủ các tiện ích cao cấp từ bể bơi, quầy bar, nhà hàng, phòng tập gym, 
spa, khu hội nghị…

Với việc nhận được giải Best Hotel Architectural Design, BIM Group một lần nữa khẳng định bước 
tiến mới trong việc phát triển dự án bất động sản tại Phú Quốc nói riêng cũng như thị trường Việt 
Nam nói chung. 

3

BEST HOTEL
ARCHITECTURAL DESIGN

Regent Phu Quoc 
Resort & Villas
by BIM Group

HIGHLY
COMMENDED
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đoạn 1 đã được bán trên tổng 61 căn của dự án. 
Dự án gây tiếng vang gần đây nhất là Citadines 
Marina Halong - mô hình condotel đầu tiên đạt 
chuẩn quốc tế tại Quảng Ninh ra mắt thành công 
ngày 14/04/2017 vừa qua.

Bên cạnh các dự án tiềm năng tại thị trường 
Quảng Ninh, năm 2016, BIM Group cũng đang 
tiếp tục triển khai nhiều dự án tại Phú Quốc 
với số vốn giải ngân trong thời gian tới lên đến 
hơn 300 triệu USD. Điển hình là Khu Phức hợp 
Du lịch Phu Quoc Marina rộng 155ha bao gồm 
nhiều hạng mục như khách sạn tiêu chuẩn quốc 
tế, bãi biển, khu mua sắm ven biển, khu phố đi 
bộ và khu biệt thự cao cấp. Siêu dự án trên đảo 
ngọc này đã và đang thu hút rất nhiều sự quan 
tâm của khách hàng cũng như chủ đầu tư. 

Trong giai đoạn cuối năm 2016, Phú Quốc 
Waterfront trở thành tâm điểm chú ý của nhiều 
nhà đầu tư và là một “hiện tượng” trên thị trường 
khi nhanh chóng “cháy hàng” chỉ sau ba tuần triển 
khai, 170 căn boutique hotels của dự án đã được 
bán hết 100%. Trong đợt mở bán cuối cùng, BIM 
Group cũng chỉ mở bán âm thầm bởi số lượng 
đặt chỗ quá lớn so với số sản phẩm còn lại. Điều 
này cho thấy mô hình boutique hotel nói chung 
cũng như Phú Quốc Waterfront nói riêng tuy là 
một mô hình mới mẻ nhưng lại sở hữu những thế 
mạnh riêng và chắc chắn sẽ chiếm lĩnh thị trường 
trong thời gian tới.

Kết quả kinh doanh năm 2016 và Quý I/2017 của 
BIM Group cao hơn so với mục tiêu và doanh thu 
đã đề ra và là kết quả đáng khích lệ khi thị trường 
ngày một cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc BĐS 
cao cấp. Năm 2016, doanh thu của BĐS đạt gần 
2.000 tỷ đồng. Quý I/2017 đang đạt mốc gần 
1.300 tỷ đồng. Các hạng mục đã đề ra của năm 
2016 và quý I/ 2017 đều vượt ngưỡng kỳ vọng, 
BIM Group đang đi đúng hướng và phát triển 
vững chắc. 
 
Năm 2016, BIM Group tiếp tục phát triển các 
dự án trong quần thể Khu Đô thị Halong Marina, 
đặc biệt phải kể đến Green Bay Village. Dự án đã 
nhận được rất nhiều sự quan tâm và săn đón từ 
khách hàng và các nhà đầu tư ngay trong những 
đợt mở bán chính thức tại Hà Nội và Quảng Ninh, 
111 căn nhà liền kề đã được bán hết trên tổng số 
144 căn tổng dự án. Ngoài ra, dự án Pearl Villas 
nằm sát ngay bên vịnh Hạ Long cũng là công 
trình trọng điểm bắt kịp đà phát triển của phân 
khúc bất động sản cao cấp, phục vụ đa dạng nhu 
cầu của khách hàng, 15 căn biệt thự trong giai 

Ban Biên tập BIM News đã có buổi phỏng vấn với ông Đoàn Quốc Huy, Phó Chủ tịch Tập đoàn BIM về tiềm năng 
đầu tư bất động sản ở nước ngoài. 

Xin Ông cho biết kết quả kinh doanh năm 2016 và 
Quý I/2017 của Công ty trong lĩnh vực bất động sản 
(doanh thu, tăng trưởng, số lượng dự án…)?

Mới đây BIM Group đã khai trương khách sạn 
Crowne Plaza đầu tiên tại Lào. Quy mô của dự án 
cụ thể như thế nào? Ông có thể chia sẻ về kế hoạch 
hoạt động và phát triển bất động sản của BIM tại 
Lào trong thời gian tới? Ngoài dự án trên, BIM có kế 
hoạch đầu tư thêm dự án bất động sản nào khác ở 
nước ngoài không? Nếu có thì cụ thể là gì?

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN
Ở NƯỚC NGOÀI

Ngoài ra, điểm nhấn đặc biệt của Khu phức 
hợp du lịch này chính là Khu Nghỉ dưỡng 
InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort 
với 336 phòng khách sạn 5 sao, 115 căn hộ 
cao cấp và 5 biệt thự sang trọng. Lễ mở bán 
InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort 
chính thức ra mắt ngày 22/04 vừa qua đã thu hút 
rất nhiều nhà đầu tư sành sỏi trong giới bất động 
sản. Ngay trong ngày mở bán, 45 căn condotel đã 
nhanh chóng được khách hàng đặt cọc trên 98 
căn mở bán trong giai đoạn 1.

Trong thời gian tới, BIM Group sẽ nhanh chóng 
triển khai các hạng mục lớn như quảng trường 
biển, phố đi bộ và nhiều hạng mục tiện ích khác 
nhằm đa dạng hóa các loại hình bất động sản, 
định hướng phát triển dự án một cách bền vững 
cũng như tối ưu hóa những thế mạnh sẵn có. 
Quy hoạch này sẽ mang đến một khu phức hợp 
giải trí, du lịch quy mô lớn, tầm cỡ quốc tế tại một 
trong những bờ biển đẹp nhất thế giới.

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

Khách sạn Crowne Plaza Vientiane được thiết kế 
mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống của Lào 
nhưng cũng không kém phần hiện đại. Với diện 
tích xây dựng hơn 100.000m2, khách sạn có 198 
phòng và gồm nhiều các tiện ích cao cấp. Dự án 
có vị trí khá thuận lợi cho du khách khi cách sân 
bay quốc tế Wattay 15 phút đi xe và có phòng 
hội thảo lớn, đáp ứng được cho các cuộc họp 
quốc tế cấp cao. 

Trong thời gian tới, chúng tôi chưa có kế hoạch 
đầu tư thêm bất kỳ dự án bất động sản nào khác 
tại Lào cũng như ở nước ngoài mà sẽ đặt trong 
tâm phát triển các dự án trong kế hoạch để mỗi 
dự án ra đời đều là những sản phẩm, công trình 
chất lượng hàng đầu, dịch vụ quản lý mang tầm 
cỡ quốc tế, phục vụ cho lợi ích cộng đồng và 
mang dấu ấn riêng biệt của BIM Group.
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Lào được coi là 1 trong 2 thị trường trọng điểm 
của BIM Group trong năm nay, vì sao BIM Group 
lại quyết định chọn Lào là thị trường thứ 2 sau Việt 
Nam để đầu tư vào bất động sản? Công ty đã gặp 
những khó khăn và thuận lợi gì trong quá trình xây 
dựng và phát triển các dự án tại đây?

Ngoài Lào, Ông có đánh giá thị trường nào khác 
có tiềm năng để đầu tư bất động sản hay không? 
Vì sao?

Kế hoạch phát triển lĩnh vực bất động sản của 
BIM trong năm tới đây?

BIM Group quyết định chọn Lào là thị trường thứ 
2 sau Việt Nam để đầu tư vào bất động sản bởi đây 
là một thị trường còn rất nhiều triển vọng và cơ 
hội. GDP của Lào trong những năm gần đây luôn 
tăng trưởng cao khoảng 7%/năm, lại có nguồn 
tài nguyên dồi dào, đặc biệt là nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thuỷ điện và khoáng sản, thu hút FDI đạt 
khoảng 1 tỷ USD. Trong 10 năm gần đây, lượng 
khách du lịch đến Lào luôn tăng trưởng cao với 
mức tăng bình quân 15,6% mỗi năm.

Mặc dù thị trường BĐS Lào còn khá non trẻ nhưng 
lại đang cho thấy sự phát triển nhanh chóng và 
thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư đến từ 
Trung Quốc và các nước trong khu vực Asean. Thị 
trường BĐS Lào vẫn còn rất nhiều khoảng trống 
để phát triển và hứa hẹn sẽ là một thị trường có 
tốc độ phát triển nhanh, thu hút nhiều nhà đầu tư 
cũng như du khách bởi nền văn hóa phong phú 
đặc sắc và vị trí địa lý đầy tiềm năng.

Ngoài ra, chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư của 
Lào hiện nay khá hấp dẫn. Việc cấp phép các dự 
án cũng được quy định xử lý khá nhanh chóng, 
tạo cơ chế thông thoáng, tháo gỡ những vướng 
mắc thực tế và đem lại hiệu quả hợp tác cho cả 
hai phía. Do đó, tôi nhận định thị trường BĐS Lào 
dự kiến sẽ tăng do giao thương quốc tế được mở 
rộng hơn, thu hút được nhiều vốn đầu tư vào nền 
kinh tế, đặc biệt là những thị trường còn mới mẻ 
như văn phòng, bán lẻ…

Trong quá trình xây dựng và phát triển các dự 
án tại Lào, BIM Group đã đối mặt với không ít 
khó khăn như rào cản văn hóa, ngôn ngữ, nguồn 
nhân lực cao cấp địa phương thiếu trầm trọng, 
khó khăn khi điều chuyển nhân sự từ trong nước 
sang hỗ trợ… Tôi và các đồng nghiệp đã phải nỗ 
lực tập trung để tháo gỡ dần từng nút thắt và tìm 
ra cách giải quyết vấn đề sao cho ổn thỏa nhất. 
Tuy nhiên, thuận lợi của BIM Group là có đội ngũ 
nhân sự trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá vững, 
nhiều kinh nghiệm, và sự hỗ trợ của Chính phủ 
Lào nên dù có khó khăn nhưng chúng tôi đã cùng 
nỗ lực vượt qua. Có thể nói, dự án Crowne Plaza 
Vientiane ra đời là minh chứng cho sự hợp tác 
quốc tế, đánh dấu bước phát triển tốt đẹp trong 
tiến trình phát triển của Lào và Việt Nam.

Xu hướng đầu tư vào thị trường BĐS tại châu Á 
thường được các nhà đầu tư chia theo hai nhóm: 
nhóm thị trường chính gồm Hong Kong, Nhật 
Bản, Singapore, Úc... và nhóm thị trường mới nổi.

Nhóm thị trường chính thường dành cho những 
nhà đầu tư không thích mạo hiểm, những thị 
trường này đã phát triển ổn định, ít rủi ro nên tỷ 
suất lợi nhuận không cao.

Trong khi đó, nhóm thị trường mới nổi gồm 
Myanmar, Cambodia, Lào... là lựa chọn của những 
nhà đầu tư mong muốn dòng vốn được lưu 
chuyển thật nhanh, tỷ suất lợi nhuận cao, song rủi 
ro thường cao hơn nhóm thị trường chính.

Hiện tại, BIM Group mới chỉ tập trung đầu tư BĐS 
tại hai thị trường chính là Việt Nam và Lào. Đây 
đều là những quốc gia mới nổi và đang trở thành 
tâm điểm của các dòng vốn quốc tế, trong đó BĐS 
vẫn là một lĩnh vực thu hút khá mạnh dòng vốn 
này trong thời gian tới. Đầu tư bất động sản tại 
các thị trường mới nổi luôn được coi là nơi đầu tư 
có rủi ro cao nhưng lợi nhuận tiềm năng hơn. Các 

nhà đầu tư sẵn sàng tham gia vào các dự án liên 
doanh trong các thị trường này, nơi họ sẽ kết hợp 
với nhà đầu tư trong nước có nhu cầu hỗ trợ vốn 
- nhằm có một chỗ đứng trước tại thị trường mà 
sẽ trải nghiệm sự tăng trưởng theo cấp số nhân 
trong tương lai khi nền kinh tế các thị trường này 
tăng nhanh. Hơn nữa, các thị trường mới nổi có 
những yếu tố tăng trưởng tiềm ẩn bao gồm gia 
tăng dân số và tỷ lệ đô thị hóa nhanh, những yếu 
tố này cho phép các nhà đầu tư, phát triển dự án 
có thể tận dụng. Các thành phố lớn hiện đang có 
sự đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng, vì vậy một số 
khu vực sẽ được hưởng lợi từ gia tăng kết nối, do 
đó sẽ làm tăng giá trị BĐS. 

Quỹ đất của BIM Group còn khá lớn và trong thời 
gian tới, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục phát triển các 
dự án BĐS theo hướng bền vững. Điển hình như 
dự án InterContinental Phu Quoc Resort, dự án 
căn hộ nghỉ dưỡng (condotel) đầu tiên tại châu Á 
mang thương hiệu InterContinental. 

Theo tôi thấy, mỗi thị trường đều có những thế 
mạnh riêng, mà với tư cách là nhà đầu tư, chúng 
ta cần phải xem xét kỹ lưỡng những tiềm năng của 
thị trường đó trước khi đi đến quyết định đầu tư 
dự án một cách khôn ngoan và thận trọng.

Có thể nói, trong năm 2017, hàng loạt dự án 
rất có tiềm năng đã sẵn sàng bùng nổ. Tại Phú 
Quốc, quần thể Phu Quoc Marina nổi bật với 
InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort 
& Residences cùng nhiều dự án đang được triển 
khai như Waterfront, Sailing Club, Park Hyatt và 
Regent Phu Quoc. Trong quần thể Khu đô thị 
Halong Marina tại Quảng Ninh, Citadines Marina 
Hạ Long - dự án condotel đầu tiên tại thị trường 
Hạ Long được quản lý bởi tập đoàn quốc tế với 
100% các căn hộ view vịnh Hạ Long. Ngoài ra dự 
án căn hộ Green Bay Garden và 1 loạt các dự án 
khác thuộc khu Halong Marina cũng đang được 
gấp rút hoàn thành.

Vừa qua BIM Group cũng đẩy mạnh đầu tư vào 
lĩnh vực BĐS thương mại khi hợp tác với AEON 
Mall Việt Nam đầu tư  dự án Trung tâm thương 
mại tiếp theo của AEON Mall tại quận Hà Đông, 
Hà Nội. Dự án nằm trên khu đất với diện tích 
16,7ha do BIM Group làm chủ đầu tư. Trong đó dự 
án AEON Mall chiếm 9,5ha, có tổng diện tích sàn 
xây dựng lên tới trên 200.000m2 sẽ được khởi 
công ngay trong năm 2017 và dự kiến khai trương 
trong quý 4/2019.

Hy vọng với nỗ lực không ngừng của toàn thể cán 
bộ công nhân viên BIM Group, các dự án sẽ hoàn 
thành kịp tiến độ như dự kiến và đem lại cho khách 
hàng sự hài lòng với sản phẩm chất lượng cao, 
thương hiệu uy tín toàn cầu và dịch vụ tận tâm.
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HẠ LONG CHUYỂN MÌNH
ĐIỂM MẶT CÁC KHU ĐÔ THỊ CAO CẤP 

QUY MÔ LỚN TẠI HẠ LONG

Trong những năm gần đây, Quảng Ninh đã và đang trở thành địa điểm “vàng” thu hút đầu tư vào cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho các nhà đầu tư. Cùng nằm trong xu thế đó, thành phố Hạ Long đang hình 
thành nhiều khu đô thị cao cấp quy mô lớn.

Là thành phố có rất nhiều tiềm năng phát triển du lịch cao cấp với đường bờ biển dài 50km, nhiều danh 
lam thắng cảnh nổi tiếng, trong đó nổi bật nhất là Vịnh Hạ Long, tuy nhiên trong những năm qua Hạ 
Long lại thiếu các cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu trú, hạ tầng xã hội cao cấp.

Rất nhiều khách sạn được xây dựng ở Hạ Long để phục vụ nhu cầu du lịch của cả nước, nhưng đa phần 
là khách sạn từ 2 đến 4 sao. Nghiên cứu của một công ty BĐS địa phương cho thấy Hạ Long có tới 489 
khách sạn và nhà nghỉ, với tổng lượng cung là 8.150 phòng. Trong đó, có 67 khách sạn từ 1 đến 4 sao, với 
gần 4.000 phòng, hơn một nửa là khách sạn 4 sao, gần như chưa có nhiều khách sạn 5 sao.

Gần đây, trong xu thế bùng nổ đầu tư vào BĐS nghỉ dưỡng cao cấp, Hạ Long mới đón nhận nhiều dự án 
mang tầm cỡ thế giới. Dưới đây là tổng hợp của BIM News về 8 dự án khu đô thị và dự án nghỉ dưỡng cao 
cấp trị giá gần 80.000 tỷ đồng, khiến nhiều người phải ngỡ ngàng về thành phố Hạ Long trong tương lai.

Khu đô thị Halong Marina 
(2 tỷ USD)

Vinhomes Dragon Bay 
(12.000 tỷ VND)

Đây là khu đô thị được đánh giá là quy mô đồng bộ và lớn nhất tại Hạ Long với tổng diện tích 248ha, do 
tập đoàn BIM Group triển khai xây dựng từ những năm 2000, với tổng mức đầu tư ước tính 2 tỉ USD. Dự 
án này được quy hoạch là một khu đô thị toàn diện đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh. Hiện trạng khu đô thị 
đã có nhiều nhà đầu tư thứ cấp đã và đang phát triển nhiều tổ hợp dự án bất động sản cao cấp trong khu 
đô thị như khách sạn Mường Thanh, khách sạn Royal Lotus, khách sạn Mirthin, khách sạn Ha Long Place, 
trường học, bệnh viện, nhà hàng, phòng tập thể thao…

Đây là khu đô thị lớn thứ 2 ở Hạ Long. Dự án này do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư và mới được khởi 
công xây dựng từ tháng 3 năm 2016, đến nay dự án đã và đang xây dựng và hoàn thiện các khu nhà vừa 
để ở vừa kinh doanh.

Khu đô thị này có quy mô rộng trên 68ha, nằm tại khu Bến Đoan, Hạ Long, có hệ thống giao thông với 
nhiều tuyến đường bến thuyền, cảng biển, cầu Bãi Cháy, hệ thống cáp treo của Vịnh Hạ Long, trung tâm 
thương mại Vincom Hạ Long, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec. Loại hình phát triển: khu phức hợp nhà 
ở, khách sạn, nhà phố thương mại (Shophouse).

Hiện trạng khu đô thị đã được xây dựng hoàn thiện cơ bản về hạ tầng kỹ thuật, các nhà phố đang được 
hoàn thiện, bàn giao cho người mua nhà. Loại hình khách sạn và condotel của khu đô thị chưa triển khai.

1

2

CHUYÊN MỤC QUẢNG NINH
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Đây là tổ hợp khu đô thị và du lịch có quy mô lên 
tới 125ha, tổng mức đầu tư dự kiến 550 triệu USD.

Từ năm 2007, dự án đã rục rịch khởi công xây 
dựng nhưng do khó khăn về kinh tế nên dự án đã 
triển khai chậm so với dự kiến.

Mới đây, tập đoàn Nakheel (Dubai) đã cam kết sẽ 
tiếp tục đầu tư dự án. Chủ đầu tư cho biết đã bắt 
đầu xây dựng một con đường chính dẫn ra vịnh 
Hạ Long nhằm khởi động lại dự án Hạ Long Star.
Quy mô dự án Khu đô thị Hạ Long Star là xây dựng 
một khách sạn 5 sao với 250 phòng, một khách 
sạn hạng sang 100 phòng, 226 biệt thự, 85 nhà 
phố, 114 căn hộ và trung tâm thương mại.

Ngoài ra, Hạ Long cũng đang đón nhận thêm nhiều dự 
án tỷ đô tầm cỡ khác, đơn cử như Tập đoàn xi măng 
Hạnh Phúc của Đài Loan mới đây cũng công bố một 
dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp trên đảo Hoàng 
Tân với quy mô 526ha, tổng mức đầu tư dự kiến lên 
đến 1 tỷ USD, bao gồm các hạng mục sân golf; khu 
vực nghỉ dưỡng; khu khách sạn cao cấp 6 sao, khu du 
lịch giải trí,… Tập đoàn Vingroup mới đây cũng đề xuất 
xây dựng một khu tổ hợp dịch vụ thương mại, đô thị 
mới, trên diện tích 4.000ha thuộc địa bàn phường Đại 
Yên, TP Hạ Long và xã Hoàng Tân, TX Quảng Yên. Quy 
mô đầu tư dự án gồm quần thể sân golf, khu trung tâm 
hội nghị 5.000 – 7.000 chỗ,...

Đảo Tuần Châu 
(7,5 tỷ USD)

Mon Bay Hạ Long 
(5000 tỷ VND)

Hạ Long Star 
(550 triệu USD)

Dự án do Tập đoàn Tuần Châu làm chủ đầu tư, được quy hoạch đồng bộ và hiện đại theo hướng tương tự 
mô hình của thành phố Venice (Italia),  Amsterdam (Hà Lan), biến hòn đảo này thành thành phố du thuyền 
Vịnh Hạ Long.

Các hạng mục được phát triển gồm bến cảng, khu trung tâm thương mại, khu nhà phố liền kề, khu trường 
học quốc tế, trung tâm hội nghị, sân golf 27 lỗ, bệnh viện quốc tế kết hợp với khu vui chơi giải trí,…

Hiện một số hạng mục đã hoàn thành, đi vào hoạt động như khu nhà liền kề 98 căn, cảng nhân tạo số 2 
trị giá đầu tư 10.000 tỷ đồng trên diện tích 200ha (công trình cơ bản hoàn thành và đi vào hoạt động).

Hiện tập đoàn Tuần Châu đang hợp tác với đối tác Hồng Kông triển khai dự án Khu biệt thự Caye Sereno, 
với 18 căn được thiết kế riêng biệt và rất sang trọng.

Khu đô thị nằm trên đường Trần Quốc Nghiễn, 
P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, do HD Mon Holdings 
là chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng.

Đây cũng là một khu đô thị cao cấp đáng chú ý 
ở trung tâm thành phố Hạ Long, với quy mô gần 
18ha, được phát triển chủ yếu là loại hình nhà 
phố thương mại 77 căn, nhà ở liền kề 311 căn 
và biệt thự 56 căn.

Ngoài ra, Mon Bay Hạ Long còn có thêm hạng 
mục 2 tháp chung cư cao cấp và TTTM 35 tầng.
Dự án nằm sát trường trung học cơ sở Hồng 
Hải, trường Đại học Hạ Long, trường Cao đẳng 
Y tế Hạ Long, thư viện Quảng Ninh, Vincom 
Plaza, Big C Hạ Long, Vietcombank, BIDV…

Khu đô thị Mon Bay Hạ Long được ra mắt và khởi 
động xây dựng hồi tháng 12/2016, là một trong 
những dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh, 
được đầu tư trở thành một khu đô thị lớn và ấn 
tượng nhất của thành phố.

3 5 6

FLC Hạ Long 
(3.400 tỷ VND)

Đây cũng là một trong những khu đô thị mới cao 
cấp, mới được khởi công xây dựng hồi tháng 3 
năm 2016 do tập đoàn FLC đầu tư, với tổng mức 
đầu tư 3.400 tỷ đồng.

Khu đô thị nằm trên đồi nhìn xuống vịnh Hạ Long 
thuộc phường Hồng Hà, TP Hạ Long. Quy mô 
khu đô thị rộng 224ha với loại hình phát triển 
gồm sân golf 18 hố, khách sạn và các biệt thự 
thấp tầng và công trình phụ trợ. Dự kiến hoàn 
thành vào giữa năm 2017.

Hiện tại khu đô thị đã hoàn thành các hạ tầng kỹ 
thuật, sân golf và đang xây dựng và hoàn thiện 
các căn biệt thự.

4
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CHÀO ĐÓN NHÀ LIỀN KỀ VẠN LIÊN 
LOTUS RESIDENCES SẮP ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Vào đầu tháng 7 tới đây, dự án Lotus Residences - nhà liền kề nghỉ dưỡng Vạn Liên thuộc Khu đô thị 
Halong Marina, TP Hạ Long sẽ chính thức đi vào hoạt động

Dự án có tổng diện  tích 40.000m2, gồm 159 
căn hộ cao cấp trong đó có 40 căn mặt tiền 
6m (có thang máy), 100 căn mặt tiền 5m và 

19 căn shophouse mặt tiền 5m 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.

Nhà liền kề nghỉ dưỡng Vạn Liên gồm các dịch 
vụ tiện ích khép kín như: Bể bơi bốn mùa ngoài 
trời, phòng tập thể thao hiện đại, công viên cây 
xanh, khu vui chơi dành cho trẻ em, nhà hàng; 
ngoài ra còn thừa hưởng các tiện ích sẵn có tại 
Khu đô thị Halong Marina như tổ hợp thương 
mại Marine Plaza, rạp chiếu phim CGV, khu vui 
chơi trẻ em tiNiWorld…
 
Nhà liền kề nghỉ dưỡng Vạn Liên vừa đáp ứng 
nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp, vừa có thể 
kết hợp nhà ở với kinh doanh bán lẻ và du lịch. 
Dự án áp dụng chương trình Ủy thác quản lý cho 
thuê “Rental Pool”, nghĩa là hợp tác cho thuê và 
chia sẻ lợi nhuận giữa chủ sở hữu và chủ đầu tư 
– vốn là mô hình rất thịnh hành tại các khu nghỉ 
dưỡng. Trong 2 năm đầu hoạt động, các căn nhà 

tham gia chương trình sẽ được cam kết lợi nhuận 
tối đa 600 triệu đồng. Từ năm thứ 3 trở đi, chủ 
nhà sẽ được chia sẻ 65% lợi nhuận cho thuê. Bên 
cạnh đó, chủ nhân các căn nhà sẽ có 60 ngày sử 
dụng miễn phí/năm, và được hưởng dịch vụ quản 
lý chuyên nghiệp để đảm bảo căn nhà luôn trong 
điều kiện tốt nhất, tối đa hóa giá trị bất động sản.
 
Nhà liền kề nghỉ dưỡng Vạn Liên chính là nơi đánh 
dấu sự hợp tác giữa tập đoàn BIM Group & đơn 
vị quản lý vận hành khách sạn H&K Hospitality. 
Theo mô hình này, các căn hộ khách sạn cùng hệ 
thống tiện ích sẽ được bảo dưỡng, bảo trì chuyên 
nghiệp bởi một đơn vị có thương hiệu danh tiếng. 
Điều này quan trọng với những dự án không có 
người ở thường xuyên, vốn phổ biến ở phân khúc 
bất động sản nghỉ dưỡng.
 
Tham gia chính thức vào lĩnh vực quản lý khách 
sạn từ năm 2008, cho đến nay H&K Hospitality đã 
trở thành một trong những công ty hàng đầu về 
ngành quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao 
cấp tại Việt Nam, khẳng định tên tuổi với 9 khách 
sạn và resort trải dài khắp 3 miền cả nước cùng 
800 phòng và biệt thự cao cấp như: Cenduluxe 
Phú Yên (5 sao), The Royal Lotus (4 sao), dòng 
khách sạn Boutique (3 sao),…
H&K Hospitality đã và đang hợp tác với các công 

ty quốc tế nổi tiếng chuyên về thiết kế nội thất 
và kiến trúc, cùng tham gia hoạt động trong lĩnh 
vực quy hoạch, phát triển các dự án, kiến trúc và 
thiết kế nội thất, đặc biệt trong lĩnh vực khách 
sạn và khu nghỉ dưỡng. Với mục tiêu hoạt động 
mang đến sự hài lòng cho nhà đầu tư và khách 
hàng, đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm cùng 
những chuyên gia trong và ngoài nước có kiến 
thức sâu rộng về ngành quản lý khách sạn và 
khu nghỉ mát, H&K Hospitality luôn được bình 
chọn là một trong những đơn vị quản lý vận hành 
khách sạn tốt nhất tại Việt Nam.

Tại Nhà liền kề nghỉ dưỡng Vạn Liên, 67 căn hộ để 
ở sẽ được quản lý bởi tập đoàn BIM Group, 92 căn 
hộ khách sạn cho thuê cùng hệ thống tiện ích hiện 
đại như spa, nhà hàng, bể bơi,… sẽ được bảo dưỡng, 
bảo trì bởi đơn vị vận hành khách sạn chuyên nghiệp 
H&K Hospitality. Nhiều cư dân đang rất mong chờ 
để được chính thức tận hưởng những tiện ích nội 
khu tuyệt vời tại đây. Sự hoàn thiện về cơ sở hạ tầng 
và đẳng cấp của đơn vị quản lý đã minh chứng cho 
sự thành công của Nhà liền kề nghỉ dưỡng Vạn Liên, 
đó cũng chính là tin vui thay lời cám ơn mà tập đoàn 
BIM Group muốn mang lại cho các khách hàng, 
những người đã tin tưởng lựa chọn dự án trong thời 
gian vừa qua. 
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CITADINES MARINA HALONG
ĐẦU TƯ TỐI ƯU, NGHỈ DƯỠNG ĐẲNG CẤP, AN CƯ LÂU BỀN

Sở hữu vị trí sát Vịnh nhất tại Bán đảo 3 của 
khu đô thị hiện đại bậc nhất Quảng Ninh – 
Halong Marina, Citadines Marina Halong 

chỉ cách trục đường Hoàng Quốc Việt nơi diễn ra 
sự kiện Carnaval hàng năm 500m, bao quanh chủ 
yếu bởi các dự án thấp tầng, đảm bảo tầm nhìn 
hướng biển hoàn mỹ. Từ đây, du khách cũng như 
chủ sở hữu không chỉ dễ dàng tiếp cận không 
gian biển với khoảng cách đi bộ mà còn có thể 
tận hưởng lợi ích liền kề của Tổ hợp thương mại 
và giải trí Halong Marine Plaza, rạp chiếu phim 

Được thiết kế bởi đơn vị kiến trúc danh 
tiếng Archetype Group, với chiều cao 
30 tầng, Citadines Marina Halong tạo ấn 

tượng sâu sắc bởi lối kiến trúc hiện đại mà mềm 
mại uyển chuyển, sự kết nối khéo léo giữa hai tòa 
tháp mà khó có công trình nào đạt được. Chính 
bởi vậy, bỏ đi những khối bê tông vuông thành 
sắc cạnh nhàm chán, Citadines Marina Halong 
mang tới màu sắc kiến trúc hiện đại, tưởng chừng 
như chỉ bắt gặp tại các đô thị trung tâm của thế 
giới, kết hợp với những đường cong ban công uốn 
lượn, lấp lánh dưới ánh nắng, hài hòa bên cảnh 
biển. Các chi tiết lượn sóng hay gấp khúc cũng 
như chiều dài không đồng nhất của hai khối nhà 
tạo điều kiện để hầu hết các căn hộ có tầm nhìn 
hướng Vịnh hoàn hảo đón nắng và ánh sáng tự 

nhiên. Bên cạnh đó, thiết kế này còn tạo ra nhiều 
khoảng không gian lý tưởng cho phát triển cảnh 
quan bao quanh dự án. 
 
Citadines Marina Halong là dự án căn hộ dịch vụ 
khách sạn & căn hộ cao cấp của chủ đầu tư BIM 
Group dưới sự quản lý chuyên nghiệp của tập đoàn 
Ascott – nhà điều hành kinh doanh căn hộ dịch 
vụ quốc tế lớn nhất thế giới. Có được điểm cộng 
hoàn hảo từ đơn vị vận hành, đảm bảo các yếu tố 
về an ninh an toàn, cảnh quan và tiện ích, chủ sở 
hữu các căn hộ tại Citadines Marina Halong có 
thể hoàn toàn tin tưởng vào nguồn khách dồi dào, 
chất lượng quản lý, dịch vụ và tiện ích tiêu chuẩn 
quốc tế đến từ tập đoàn The Ascott Limited. Chủ 
sở hữu cũng không cần bỏ thời gian giám sát cũng 

CGV, Nhà phố thương mại du lịch Little Vietnam, 
Trường học Quốc tế Singapore SIS, công viên, 
bệnh viện tiêu chuẩn… Đặc biệt phải kể tới khu 
quảng trường biển và bãi biển nhân tạo với hệ 
thống tạo sóng hiện đại được xây dựng ngay sát 
khu vực dự án. Ngoài ra, Citadines Marina Halong 
cũng chỉ cách Công viên Sunworld Hạ Long Park 
với cáp treo Nữ Hoàng, Vòng quay Mặt trời và 
Zen Garden khoảng 3km, cách Khu vui chơi quốc 
tế Tuần Châu khoảng 4km...

như quản lý tài sản của mình song vẫn hoàn toàn 
yên tâm về việc chăm sóc, bảo dưỡng, bảo trì 
cũng như tìm kiếm những khách thuê và gia tăng 
lợi nhuận. Đây là một trong những yếu tố quan 
trọng nhất khiến Citadines Marina Halong nổi bật 
thấy rõ so với các dự án tương tự trên thị trường, 
đặc biệt tại thị trường Hạ Long, vốn vẫn còn vắng 
bóng các thương hiệu danh tiếng thế giới. Đây 
còn là bảo chứng cho việc giữ vững và gia tăng 
giá trị bất động sản trong tương lai, ngay cả trong 
những biến động khó lường của thị trường. 

Citadines Marina Halong mang tới lợi ích sử dụng 
tích hợp của căn hộ chung cư và phòng khách 
sạn, mang lại đầy đủ tiện ích sinh hoạt trong 
khuôn viên phòng khách sạn. Theo đó, mỗi căn 
hộ dịch vụ khách sạn luôn bao gồm đầy đủ hệ 
thống phòng ngủ, nhà ăn, phòng bếp hiện đại, du 
khách không chỉ được hưởng thụ không gian nghỉ 
tiêu chuẩn khách sạn mà còn có không gian tiếp 
khách, nấu ăn đi kèm với các tiện ích khách sạn 
khác như bể bơi, nhà hàng, quán bar, trung tâm 
thương mại… Điểm này đáp ứng xu hướng nghỉ 
dưỡng mới của số lượng lớn khách hàng hiện này 
bởi kết hợp được các yếu tố thúc đẩy du lịch lẫn 
đầu tư cho thuê. Bởi vậy, Citadines Marina Halong 
có kết cấu loại hình và diện tích khá đa dạng, đáp 
ứng trọn vẹn hai mục tiêu cho các đối tượng 
khách hàng khác nhau từ đầu tư tối ưu đến nghỉ 
dưỡng đẳng cấp. Dự án sở hữu 176 căn hộ cao 
cấp (condominium) với diện tích từ 31m2 – 145m2 
gồm các căn hộ từ 1-3 phòng ngủ và 637 căn hộ 
khách sạn có diện tích từ 31m2 – 89m2 bao gồm 
các căn studio và căn một phòng ngủ.
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CITADINES MARINA HALONG 
MỞ BÁN SÔI ĐỘNG

Ngày 21/05/2017, tại Khách sạn Melia Hà Nội, 
chủ đầu tư BIM Group đồng phối hợp với các đơn 
vị phân phối chính thức đã tổ chức thành công 
buổi Lễ ra mắt dự án Citadines Marina Halong. 
Hiếm có sự kiện mở bán nào thu hút được số 
lượng khách đông đảo như vậy, ngay trong sự kiện 
mở bán ghi nhận số lượng giao dịch thành công 
lên tới gần 300 căn. Số lượng khách hàng đông 
đảo khiến không khí buổi lễ “nóng” hơn bao giờ 
hết, khách hàng đua nhau chốt mua sản phẩm, 
nhiều khách hàng chờ đợi để được đóng cọc 
mua sản phẩm, nhiều khách hàng lại ra về trong 
tiếc nuối khi sản phầm họ muốn mua đã được 
bán hết nhanh chóng. 

Tiếp đến, trong ngày 10/06/2017, tại khách sạn Daewoo Hà Nội, Lễ giới thiệu dự án Citadines Marina 
Halong tiếp tục được diễn ra để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của hàng loạt các khách hàng chưa mua 
được dự án trong dịp ra mắt đầu tiên vào cuối tháng 5. Tại buổi giới thiệu dự án này, các chính sách giá 
và mức chiết khấu hấp dẫn hơn sẽ được BIM Group áp dụng đặc biệt dành cho tất cả khách mua căn hộ 
dịch vụ khách sạn - condotel và căn hộ chung cư cao cấp. 

Đối với các căn condotel, khách hàng được chia sẻ 
85% lợi nhuận cho thuê phòng với cam kết không 
thấp hơn 10% giá trị căn hộ/năm trong 5 năm đầu 
tiên, bên cạnh đó là quyền lợi đặc biệt, được duy trì 
tài sản theo tiêu chuẩn của Tập đoàn danh tiếng 
The Ascott Limited, sử dụng 15 đêm miễn phí/
năm tại dự án và nhận thẻ VIP với mức hưởng ưu 
đãi chiết khấu lên tới 20% khi sử dụng các dịch vụ 
của khách sạn. Ngoài ra, chủ đầu tư còn chiết khấu 
ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mua condotel với 
số lượng lớn và áp dụng chiết khấu thanh toán 
sớm hấp dẫn.
 
Đối với khách hàng mua căn hộ chung cư cao cấp 
của Citadines Marina Halong, BIM Group triển 
khai chương trình miễn phí quản lý trong vòng 5 
năm đối với tất cả các căn hộ chung cư cao cấp 
đi kèm là chương trình chiết khấu ưu đãi đặc biệt 
dành cho khách mua số lượng lớn. 

Đặc biệt, chủ đầu tư cung cấp chương trình hỗ 
trợ mua nhà lãi suất 0% đối với tất cả khách hàng 
mua condotel và căn hộ chung cư cao cấp có nhu 
cầu vay vốn ngân hàng, thời gian hỗ trợ lãi suất lên 
đến 24 tháng, thời gian vay tối đa là 25 năm. 
 
Không thể phủ nhận sức nóng đang lan tỏa 
ngày càng mạnh mẽ của của dự án Citadines 
Marina Halong trên thị trường bất động sản 
năm nay tại Quảng Ninh nói riêng và các tỉnh 
phía Bắc nói chung.

Dự án được phân phối chính thức bởi: 
Đơn vị Trueland: 0932 933 355
Đơn vị THM Land: 0936 064 655
Đơn vị STDA: 0915 93 3322
Đơn vị Ngọc Việt: 0947 479 888
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NHỊP SỐNG BÌNH YÊN TẠI PEARL VILLAS

Trải dài trên con đường Hoàng Quốc Việt, nằm giữa Bãi Cháy và Tuần Châu, Pearl Villas - Biệt thự Ngọc 
Trai được ví như viên ngọc trai quý giá, sáng lấp lánh bên bờ vịnh Hạ Long. Nằm trên tuyến đường bao 
biển hơn 300m, khu biệt thự có một vị trí hoàn hảo về phong thủy “Nhất cận thị, nhì cận giang, tam cận lộ”.

Pearl Villas - Biệt thự Ngọc Trai chỉ có duy 
nhất 61 căn biệt thự đơn lập, biệt thự song 
lập và nhà liền kề, có diện tích từ 99m2 - 

320m2 và được xây dựng 3,5 tầng. Với tiêu chí 
sống đỉnh cao với phong cách thượng lưu, không 
gian trong phòng khách được thiết kế sang trọng, 
tiện nghi thể hiện đẳng cấp của chủ nhân, phòng 
ngủ ấm cúng, yên bình để tận hưởng những giây 
phút nghỉ ngơi, thư giãn.

Sử dụng lối kiến trúc sang trọng, mỗi căn biệt thự 
Pearl Villas - Biệt thự Ngọc được bố trí tận dụng 
tối đa ánh sáng tự nhiên, tạo ra không gian thoáng 
đãng, tràn đầy năng lượng. Đặc biệt mỗi căn biệt 
thự đều có khoảng sân vườn rộng thoáng để chủ 
nhân có thể thỏa sức sáng tạo, vun trồng những 
khóm hoa xinh xắn, mở tiệc bàn trà hay tạo một 
khu vườn nho nhỏ cho riêng mình.

Pearl Villas - Biệt thự Ngọc Trai mang đến cho chủ 
nhân một cuộc sống yên bình, lý tưởng giữa miền 
thiên nhiên thuần khiết nhưng hiện đại và tiện 
nghi, giúp bạn bỏ lại sau lưng những bộn bề. Dự án 
được bao quanh bởi những khuôn viên xanh màu 
lá, trăm hoa khoe sắc, mặt nước long lanh, ánh sáng 
ngập tràn trải dài khắp lối đi. Chỉ một bước đi vào 
không gian sống của Pearl Villas, bạn sẽ được cảm 
nhận về một cuộc sống thanh bình rung động mọi 
giác quan.

Pearl Villas – Biệt thự Ngọc Trai cất giữ nơi đây 
những niềm vui, tiếng cười và tình yêu thương. Đó 
là mâm cơm ấm cúng bên gia đình, là những tiếng 
trẻ con lanh lảnh cười nói, là những giây phút hạnh 
phúc bên nhau và là những tâm hồn bình yên trong 
bản giao hưởng ngọt ngào của thiên nhiên.

Với các dịch vụ tiện ích tiêu chuẩn 5 sao, Pearl 
Villas - Biệt thự Ngọc Trai sẽ mang đến trải nghiệm 
sống đẳng cấp với đầy đủ các tiện ích xứng tầm 
bậc nhất từ hệ thống bãi để xe thông minh, đến 
hệ thống đường nội khu mang lại sự tiện ích tối 
đa cho người dùng. Hệ thống bể bơi hiện đại là 
nơi các cư dân có thể thỏa sức vui đùa dưới làn 
nước mát lành. Đặc biệt, chủ đầu tư còn phát triển 
bến đỗ du thuyền tuyệt đẹp, kéo dài từ dự án ra 
bờ vịnh. Với không gian rộng lớn, bến du thuyền 
sẽ là địa điểm thích hợp để thưởng thức trọn vẹn 
khung cảnh hoàng hôn của vịnh Hạ Long.

Sân chơi trẻ em rộng lớn cùng công viên với 
khoảng không gian xanh mát chắc chắn sẽ mang 
đến cho cư dân sự tận hưởng hoàn hảo, con trẻ 
được vui tươi nô đùa và trưởng thành với những 
kí ức tươi đẹp tại ngôi nhà trong mơ.

Bên cạnh đó, Pearl Villas còn hưởng nhiều tiện ích 
về cơ sở hạ tầng giao thông và các nhiều hạng 
mục đã hoàn thành của Khu đô thị Halong Marina 
như Tổ hợp Thương mại và Giải trí Halong Marine 
Plaza, Nhà phố Thương mại Du lịch Little Vietnam, 
Nhà liền kề Nghỉ dưỡng Vạn Liên… Cư dân dễ 
dàng di chuyển đến các địa điểm trọng yếu như 
khu du lịch biển Bãi Cháy, Tuần Châu; công viên 
Đại Dương, cáp treo Hạ Long. Đồng thời, dự án 
sở hữu những tiện ích nội khu như rạp chiếu phim 
CGV, chợ đêm, câu lạc bộ T-Club, trung tâm giải trí 
trẻ em tiNiWorld…

Với tầm nhìn phát triển lâu dài, chủ nhân của mỗi 
căn nhà tại Pearl Villas - Biệt thự Ngọc Trai không 
chỉ có thể yên tâm tận hưởng không gian sống 
trong lành, khỏe mạnh, chiêm ngắm cảnh sắc Vịnh 
Hạ Long mà còn có thể an tâm để con trẻ được 
phát triển toàn diện trong một môi trường tiêu 
chuẩn, cộng đồng văn minh, lịch sự, môi trường 
giáo dục quốc tế chuyên nghiệp hàng đầu.



PHÚ QUỐC – ĐIỂM ĐẦU TƯ HẤP DẪN 
CỦA CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ LỚN

PHÚ QUỐC ĐANG LÀ ĐIỂM ĐẾN ĐẦU TƯ HẤP DẪN CỦA NHIỀU TẬP ĐOÀN KINH TẾ LỚN. 
ĐẾN NAY ĐÃ CÓ HƠN 16,7 TỶ USD ĐƯỢC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ.

Khoảng chừng 10 năm trước đây, mỗi khi ra đảo Phú Quốc ai ai cũng ngán ngại với tình trạng thiếu 
điện, cơ sở hạ tầng nghèo nàn, đường sá khó khăn, chỉ là những bãi biển hoang sơ… Tuy nhiên, kể từ 
khi có tuyến cáp điện xuyên biển đi vào hoạt động từ 2014, Phú Quốc trở nên bừng sáng, là điểm đến 
của nhiều nhà đầu tư tên tuổi.

HƠN 16 TỶ USD ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀO PHÚ QUỐC

Tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ ngành với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang mới đây, các 
lãnh đạo cấp cao đều nhận thấy tiềm năng to lớn của Phú Quốc, nhưng cần phải có cơ chế đặc biệt để 
đưa huyện đảo này “bay xa hơn”.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang, hiện nay đã có 36 đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 được 
duyệt trên đảo Phú Quốc với tổng diện tích hơn 10.000 ha. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn đã rót hàng 
chục nghìn tỷ đồng vào Phú Quốc như VinGroup, SunGroup, CEO Group, BIMGroup… Phú Quốc đã 
có trên 10.000 phòng lưu trú, trong đó đạt chuẩn từ 3-5 sao là 3.539 phòng đáp ứng khoảng 20.000 
khách du lịch mỗi ngày.

Chỉ vài năm trước đây, Phú Quốc vẫn còn là một “viên 
ngọc thô” nhưng nay đến với Phú Quốc ai cũng có thể 
cảm nhận được sự “thay da đổi thịt” từng ngày. Nhiều 
tập đoàn lớn đã chọn Phú Quốc là điểm đến đầu tư 
chiến lược như VinGroup, SunGroup, CEO Group,
BIM Group…

Đến với Phú Quốc hôm nay nhiều người không khỏi 
ngỡ ngàng trước sự thay đổi của Đảo Ngọc. Họ có 
thể cảm nhận được từ những dịch vụ du lịch cao cấp 
ngang tầm quốc tế ở InterContinental Phu Quoc Resort 
& Residences, Vinpearl Phú Quốc, Novotel Phú Quốc,
JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa,…

Tuy nhiên, Phú Quốc vẫn còn nhiều việc phải làm để trở 
thành một “viên ngọc lớn”, thiên đường du lịch xứng 
tầm quốc tế.

CHUYÊN MỤC PHÚ QUỐC

Bên cạnh đó, đến thời điểm hiện tại Phú Quốc đã thu hút được 254 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 
377.836 tỷ đồng (khoảng 16,7 tỷ USD), trong đó có 22 dự án FDI có tổng mức đầu tư 282 triệu USD.

Lãnh đạo địa phương đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 193 dự án với tổng vốn đầu tư là 
215.194 tỷ đồng, với tổng diện tích đất là 7.210ha.

Nhiều công trình trọng điểm đã tạo đà phát triển cho Phú Quốc, trong đó đáng chú ý là giai đoạn 1 sân 
bay quốc tế Phú Quốc, hiện giai đoạn 2 có tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đang triển khai xây dựng đạt 33%; 
Cảng hành khách quốc tế Dương Đông tổng mức đầu tư 1.644 tỷ cũng đang được xây dựng, phần vốn 
nhà đầu tư với 493 tỷ đã triển khai 95%; Tuyến giao thông Bắc – Nam, đường quanh đảo 91km với tổng 
mức đầu tư 3.000 tỷ cũng đã hoàn thành 68%... các cảng biển, giao thông đường bộ, hệ thống cung cấp 
điện, nước đang được tiếp tục đầu tư hoàn thiện.
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PHÚ QUỐC PHẢI LÀ “VIÊN NGỌC LỚN”, THIÊN ĐƯỜNG DU LỊCH ĐẶC SẮC MANG TẦM QUỐC TẾ

Mặc dù đạt được những bước phát triển lớn, nhưng để tương lai Phú Quốc thành trung tâm du lịch sánh 
ngang quốc tế thì còn rất nhiều điều phải làm. Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang, trong số 
254 dự án đăng ký đầu tư thì mới có 30 dự án đi vào hoạt động chiếm hơn 2.000ha, có tổng vốn đầu tư 
trên 49 nghìn tỷ. Hiện có 24 dự án đang triển khai xây dựng, ước tính vốn đầu tư khoảng 103 nghìn tỷ. 
Như vậy, phần lớn các dự án vẫn còn “nằm trên giấy”, đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Cũng tại buổi làm việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Bộ Chính trị đã chấp thuận chủ trương 
thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc, hiện đang xây dựng luật để phát triển. Phú Quốc phải là một trung 
tâm du lịch khác biệt và mang tầm quốc tế, không phải để cạnh tranh với đặc khu khác mà phải cạnh tranh 
được với bạn bè quốc tế. Không cấp đất cho những nhà đầu tư có ý tưởng ngắn hạn, cơ hội. Phú Quốc 
phải là nơi có những sản phẩm đẳng cấp.

Đồng quan điểm với Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Hà cũng cho rằng Phú Quốc là tài sản 
quan trọng quốc gia, phải ứng xử với nó như một khu hành chính đặc biệt, có tính mở toàn diện. “Phải tìm 
ra cách đi khác biệt cho Phú Quốc. Du lịch là đương nhiên, nhưng nếu chỉ có du lịch không thôi thì chẳng 
khác gì các địa phương khác như Nha Trang, Đà Nẵng, không tạo ra sự khác biệt. Tôi cho rằng, hiện đang 
có xu hướng dịch chuyển một số trung tâm tài chính khu vực đến Việt Nam, do đó Phú Quốc nên tính đến 
điều này để thu hút đầu tư.” Bộ trưởng Trần Hồng Hà phân tích.

Còn theo ông Trần Minh Thống, Phó Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ thì Phú Quốc cho rằng, hiện Phú Quốc thu 
hút mạnh đầu tư, du khách…điều đó thể hiện rõ động lực phát triển. Tuy nhiên cần kết nối lan tỏa với du 
lịch tâm linh ở An Giang, khu vực sông Cửu Long thì du lịch sẽ khởi sắc hơn.

Có lẽ để Phú Quốc thực sự là một thiên đường du dịch, thì tỉnh Kiên Giang nói chung và Phú Quốc nói 
riêng sẽ phải làm rất nhiều việc để tạo nên sự khác biệt. Trong đó, đáng chú ý là kiến nghị của Bí thư tỉnh 
Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị lên Thủ tướng, đó là cho mở cơ chế về tài chính tiền tệ, ngân hàng, ưu đãi 
thuế, xuất nhập cảnh và cơ chế đầu tư BĐS…cụ thể hóa cơ chế chính sách này để đưa vào luật.

Theo đó, Chủ đầu tư xin bổ sung chức năng kinh doanh casino và cho phép thí điểm cho người Việt vào 
chơi trong khuôn khổ dự án, đồng thời mở rộng quy mô đầu tư để đáp ứng yêu cầu tổng mức đầu tư của 
dự án có casino theo quy định. Tỉnh Kiên Giang kiến nghị cho phép chủ đầu tư triển khai nhằm tạo điểm 
nhấn thu hút du lịch cho Phú Quốc.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng kiến nghị cho phép khách quốc tế quá cảnh từ cửa khẩu quốc tế trong nước đến 
Phú Quốc cũng được miễn visa 30 ngày như khách quốc tế trực tiếp đến Phú Quốc; cho phép các nhà 
đầu tư vào cơ sơ hạ tầng theo hình BT, bởi đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng tốn hàng tỷ đô la nếu chỉ chờ 
ngân sách sẽ rất khó khăn.
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Ngày 22/4, dự án InterContinental Phu Quoc Long Beach Residences được chủ đầu tư BIM Group phối hợp 
cùng đơn vị phân phối MGV chính thức mở bán tại khách sạn InterContinental Asiana Saigon. Được ví như 
“siêu” dự án trong phân khúc ‘condotel’, dự án này đã tạo nên một hiện tượng mới, thu hút mạnh giới đầu tư. 

Vốn là phân khúc đang chiếm được rất nhiều chú ý trên thị trường bất động sản hiện nay, buổi lễ ra mắt 
InterContinental Phu Quoc Long Beach Residences diễn ra thành công không chỉ một lần nữa khẳng định 
sức nóng của phân khúc căn hộ nghỉ dưỡng (condotel) mà còn mang tới thị trường một tiêu chuẩn đẳng 
cấp hoàn toàn mới. Sự kiện mở bán dự án InterContinental Phu Quoc Long Beach Residences được chủ 
đầu tư BIM Group và đơn vị phân phối MGV tổ chức trong không khí sang trọng của một trong những 
khách sạn nổi tiếng nhất tại thành phố Hồ Chí Minh -  InterContinental Asiana Saigon với số lượng khách 
hàng giới hạn. Sự kiện còn có sự góp mặt của đại diện đơn vị tư vấn vận hành InterContinental Hotels 
Group (IHG). 
 
Theo ghi nhận, dự án InterContinental Phu Quoc Long Beach Residences được đánh giá là dự án cao cấp 
nhất trong phân khúc căn hộ nghỉ dưỡng hiện nay, tạo dấu ấn với khách hàng bởi nhiều yếu tố dẫn đầu. 
Rất bất ngờ chỉ sau ba tuần triển khai kinh doanh, sự kiện đã thu hút gần 300 nhà đầu tư tham gia và tất 
cả các sản phẩm đều được đón nhận một cách tích cực ngay khi công bố giá. Nhu cầu của các nhà đầu tư 
là rất lớn do vậy chủ đầu tư đã phải bổ sung thêm sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Hơn nữa, 
BIM Group luôn khẳng định tất cả các sản phẩm của dự án đều nằm ở những vị trí đẹp cho khách hàng 
quan tâm sở hữu thương hiệu IHG.

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT & RESIDENCES 
ĐỐT NÓNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ QUỐC

Tại sự kiện mở bán, đơn vị phân phối MGV đã 
giới thiệu tới khách hàng các sản phẩm thuộc 
dự án InterContinental Phu Quoc Long Beach 
Residences một cách rất chi tiết, tạo không khí rất 
sôi nổi và tăng thêm tính thuyết phục của dự án. 
 
Ông Michael Hoe-Knudsen, giám đốc điều hành 
IHG tại Việt Nam, khẳng định: “Với thị trường 
du lịch bùng nổ hiện nay, IHG với tư cách là đơn 
vị quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, chúng 
tôi tự tin đem lại cho khách hàng sở hữu một 
chuẩn condotel đẳng cấp và hoàn hảo nhất của 
IHG tại Phú Quốc.”

Sở hữu hệ thống quán bar, nhà hàng ẩm thực đẳng cấp cùng chuỗi dịch vụ 
vui chơi giải trí & thư giãn hàng đầu Đông Nam Á, Sailing Club Phú Quốc 
chắc chắn sẽ mang đến một luồng không khí trẻ trung, bùng nổ cho những 
trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng tại hòn đảo ngọc xinh đẹp Phú Quốc, đưa nơi 
đây trở thành một trong những khu phức hợp giải trí sôi động nhất cả nước.
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Tọa lạc tại Bãi Trường, Phú Quốc, dự án bao gồm 
115 căn hộ nghỉ dưỡng và 5 villa sang trọng đặt 
trong không gian thiết kế hài hòa và kiến trúc tinh 
tế cùng hệ sinh thái nghỉ dưỡng lý tưởng. 

Điều đầu tiên làm nên sức hút đặc biệt của 
InterContinental Phu Quoc Long Beach 
Residences chính là sự cộng hưởng của hai thương 
hiệu lớn InterContinental Hotels & Resorts và 
BIM Group. Là tập đoàn kinh tế đa ngành tại Việt 
Nam, có bề dày phát triển trên 20 năm với nền 
tảng tài chính vững chắc, BIM Group đã và đang 
phát triển nhiều dự án bất động sản lớn. Trong khi 
đó, InterContinental Hotels Group PLC (IHG - có 
trụ sở tại Denham, Vương quốc Anh) hiện sở hữu 
khoảng 750.000 phòng thuộc hơn 5.000 khách 
sạn tại gần 100 quốc gia, những năm gần đây luôn 
giữ vững “ngôi vương” trong bảng xếp hạng khách 
sạn toàn cầu, với tổng doanh thu đạt xấp xỉ 24 
tỷ USD vào năm 2015. Qua 70 năm kinh nghiệm, 
IHG có 9 thương hiệu khách sạn nổi tiếng trên 
thế giới gồm InterContinental Hotels & Resorts, 
Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn, Holiday 
Inn Express, Staybridge, Candlewood, EVEN 
Hotels và Hualuxe Hotels & Resorts. Với thực lực 

của chủ đầu tư và danh tiếng vượt trội của nhà 
quản lý, nguồn khách hàng lớn toàn cầu của IHG 
chính là thông điệp bảo chứng cho lượng khách 
thuê ổn định và lâu dài của InterContinental Phu 
Quoc Long Beach Residences. 

Điểm cộng thứ hai cho dự án là ở đẳng cấp trong 
thiết kế. InterContinental Phu Quoc Long Beach 
Residences được chăm chút đến từng chi tiết, 
được xây dựng và phát triển bởi chủ đầu tư uy 
tín, thiết kế tỉ mỉ, độc đáo của các đơn vị uy tín 
quốc tế như PTW (Úc), Group8Asia (Thụy Sĩ), 
AW2 (Pháp), Kiến trúc sư danh tiếng Võ Trọng 
Nghĩa, đơn vị thi công đầy kinh nghiệm nhằm phát 
huy hết những giá trị tuyệt mỹ của thiên nhiên 
và tạo lập những tuyệt tác nghỉ dưỡng bậc nhất 
thế giới tại đây. Thiết kế tổng thể dự án giúp 
mọi căn hộ đều đón ánh sáng tự nhiên, tối ưu 
hóa tầm nhìn hướng biển khoáng đạt. 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 cùng hệ thống tiêu 
chuẩn nghiêm ngặt của tập đoàn IHG, mang lại 
trải nghiệm về không gian sống cũng như kỳ nghỉ 

thượng lưu đích thực cho chủ nhân và du khách.
Thiết kế hài hòa giữa kiến trúc tinh tế với cảnh 
quan tuyệt đẹp của tổng thể dự án còn được 
thể hiện ở các công trình tiện ích hàng đầu trong 
InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort như 
bể bơi vô cực, khu spa đẳng cấp, nhà hàng phục 
vụ 24h/7, pool bar, sky bar, trung tâm thể thao với 
thiết bị cao cấp, khu vui chơi giải trí cho trẻ em và 
phòng hội nghị có sức chứa 900 khách. Các căn hộ 
nghỉ dưỡng nơi đây còn kết nối với tiện ích của Khu 
phức hợp du lịch Phú Quốc Marina: khu nhà phố 
Thương mại Phu Quoc Waterfront, Sailing Club, 
nhà hàng, quán bar ven biển hàng đầu Đông Nam 
Á, công viên nước, quảng trường biển...

Điểm vượt trội thứ ba là quần thể này đem đến cơ 
hội đầu tư sinh lời hiếm thấy. Dự án có mức cam 
kết lợi nhuận lý tưởng lên đến 9%/năm và duy trì 
liên tục trong 9 năm. Nhà đầu tư được nhận lãi ngay 
thời điểm đóng đủ 100% giá trị hợp đồng mua bán. 
Ngoài ra, chủ đầu tư cũng cam kết chịu trách nhiệm 
cho thuê tối thiểu 20 năm có gia hạn, chia sẻ tới 
40% doanh thu phòng, đồng thời chủ tài sản còn 

Như vậy, sở hữu InterContinental Phu Quoc 
Long Beach Resort không chỉ khẳng định đẳng 
cấp của các chủ nhân mà còn là cơ hội đầu tư bền 
vững, mang lại giá trị gia tăng theo thời gian. Nhờ 
những ưu thế vượt trội, InterContinental Phu 
Quoc Long Beach Resort dự kiến sẽ đốt nóng thị 
trường bất động sản Phú Quốc. 
 

Kiến trúc hiện đại, độc đáo từng chi tiết 
của InterContinental Phu Quoc Long Beach 
Resort & Residences, thuyết phục nhiều 
khách hàng ngay khi đang trong giai đoạn 
xây dựng và gấp rút hoàn thiện.

“ “
được tặng 20 đêm nghỉ/năm. Theo báo cáo khảo sát 
ngành dịch vụ khách sạn của Grant Thornton, chi phí 
vận hành chiếm tới hơn 70% tổng doanh thu của 
các khách sạn 4 - 5 sao thì chính sách trên của BIM 
Group sẽ loại bỏ được một mối bận tậm lớn cho nhà 
đầu tư và giúp họ dễ dàng quản lý hiệu quả sinh lời 
của tài sản hơn. Bên cạnh đó, do số lượng giới hạn 
chỉ 115 căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp và 5 villa sang 
trọng, những tài sản này có khả năng tăng giá rất 
cao trong bối cảnh bất động sản nghỉ dưỡng đang là 
xu hướng đầu tư mới và bước vào thời kỳ cực thịnh. 
 
Đặc biệt, khi đưa ra mở bán dự án này, tiến độ xây 
dựng đã hoàn thành tới hơn 70%. Đây cũng là một 
điểm thuyết phục, khiến nhiều khách hàng đổ dồn 
tâm điểm đầu tư vào dự án này.
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REGENT VÀ BIM GROUP KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 
QUẢN LÝ DỰ ÁN REGENT PHU QUOC

Ngày 30/6/2017, tại Trung tâm hội nghị báo chí - Press Club Hà Nội, Regent Hotels & Resorts và BIM Group 
đã ký kết hợp đồng quản lý nhằm phát triển dự án Regent Phu Quoc. Dự án bao gồm khối khách sạn cao cấp, 
các biệt thự và sky villas hạng sang tại Phú Quốc. Ngay ở giai đoạn đầu phát triển, dự án đã vinh dự nhận 
được giải thưởng Bất động sản khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (Asia Pacific Property Awards 2017) với 
hạng mục Xây dựng và Thiết kế cho khách sạn mới tại Việt Nam. Buổi Lễ ký kết có sự tham gia của Chủ tịch
Tập đoàn Regent Hotels Group, ông Steven Pan và Chủ tịch tập đoàn BIM Group - ông Đoàn Quốc Việt.

Regent là thương hiệu khách sạn quốc tế hạng 
sang được thành lập vào những năm 1970 bởi 
nhà điều hành khách sạn nổi tiếng Robert H. 
Burns. Vào những năm 80 và 90 của thế kỷ 
trước, Regent là thương hiệu khách sạn đầu tiên 
đưa ra khái niệm phòng tắm 5 quy chuẩn, khu 
biệt thự nghỉ dưỡng và các dự án tổ hợp khách 
sạn. Đây là một trong số ít những tập đoàn khách 
sạn quốc tế có trụ sở tại Châu Á nhưng thực sự 
thành công khi chiếm lĩnh được hai thị trường 
trọng điểm là Châu  Âu và Châu Mỹ.

Với việc ra mắt dự án Regent Phu Quoc vào năm 
2019, Regent Hotels & Resorts sẽ tăng danh mục 
các dự án mà thương hiệu này quản lý vận hành 
lên con số 9, bao gồm các khách sạn và khu nghỉ 

dưỡng tại Bắc Kinh, Berlin, Trùng Khánh, Porto Montenegro, Singapore, Đài Bắc, bên cạnh các dự án đang 
được phát triển tại Jakarta và Cáp Nhĩ Tân - Trung Quốc. Regent Phu Quoc sẽ là dự án phức hợp thứ ba 
của Regent, bao gồm khối khách sạn cao cấp, các biệt thự và sky villas hạng sang.

Dự án với tầm nhìn hướng biển hoàn hảo, bao gồm phòng khách sạn sang trọng, không gian cảnh quan 
độc đáo, nhiều diện tích mặt nước, cung cấp các căn biệt thự hồ, biệt thự biển và sky villas với bể bơi 
riêng hướng biển tuyệt đẹp. Khi đi vào hoạt động Regent Phu Quoc sẽ mang tới hệ thống nhà hàng đẳng 
cấp thế giới, nhà hàng được gắn sao vàng Michelin danh giá, khu spa, bể bơi và phòng tập gym cao cấp. 
Riêng về thiết kế kiến trúc, Regent Phu Quoc mang nhiều hơi thở kiến trúc Việt mộc mạc mà tinh tế, song 
vẫn không thiếu đi màu sắc sang trọng riêng biệt của Regent Hotels & Resorts. Dự án mang lại cho khách 
hàng những trải nghiệm nghỉ dưỡng đúng chuẩn quốc tế hòa quyện với nét riêng bản địa của một trong 
những bãi biển đáng đến nhất trên thế giới.

 
Phát biểu sau lễ ký kết, ông Đoàn Quốc Việt, Chủ tịch tập đoàn BIM Group cho biết, “Regent Hotels & 
Resorts là thương hiệu khách sạn quốc tế có gốc rễ phát triển từ Châu Á nhưng lại có được thành công nổi 
bật tại các thị trường khó tính như Châu  Âu và Châu Mỹ, đặc biệt uy tín và được yêu thích bởi du khách 
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Đây cũng là nhóm khách hàng trọng điểm của thị trường 
du lịch Việt Nam. Trong quá trình làm việc, chúng tôi nhận thấy Regent là một đối tác có tầm nhìn chiến 
lược sâu rộng. Thương hiệu Regent được xây dựng từ con mắt tinh tế thiên phú của đội ngũ quản lý giàu 
kinh nghiệm, những người có hiểu biết hết sức sâu sắc về ngành công nghiệp khách sạn, đồng thời cũng 
là những người vô cùng khắt khe khi đánh giá các tiêu chuẩn nghỉ dưỡng thuộc hạng xa hoa. Tôi mong sự 
hợp tác giữa BIM Group và Regent Hotels & Resorts trong dự án lần này sẽ thiết lập những tiêu chuẩn 
mới trong ngành du lịch khách sạn tại Việt Nam”.
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DỰ ÁN ĐẮT KHÁCH BẬC NHẤT TẠI PHÚ QUỐC
WATERFRONT LUXURY HOTELS 

GIAI ĐOẠN 2 SẮP RA MẮT

Dự án Phú Quốc Waterfront tọa lạc trên bãi biển thiên phú tuyệt đẹp mang tên Bãi Trường với chiều 
dài lên tới hơn 20km. Ngoài ra, vị trí của dự án còn được ví như Vị Trí Vàng Kim bởi vì tại nơi này 
luôn được thời tiết ưu ái và ủng hộ quanh năm. Hầu nhưng không có bão, mức nhiệt độ trung bình 

tại đây chỉ ở mức 28 độ C trong khi lượng ngày nắng trong năm lên tới hơn 300 ngày. Sở hữu nhiều lợi thế 
về vị trí địa lý, Phú Quốc Waterfront sẽ là nơi quy tụ đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Với hệ thống giao thông hoàn chỉnh, nằm cách Sân bay Quốc tế Phú Quốc 7km, Phú Quốc Waterfront kết 
nối hoàn hảo với các khu vực nội khu thông qua các trục đường chính của Phú Quốc và các thành phố lớn 
của Đông Nam Á chỉ trong một giờ bay. 

Nằm ở vị trí trung tâm trong Khu phức hợp du lịch Phú Quốc Marina – tổ hợp vui chơi giải trí và nghỉ 
dưỡng thời thượng, nơi đón đầu xu hướng du lịch nghỉ dưỡng kiểu mới tại Phú Quốc. Dự án Phú Quốc 
Marina gồm các hạng mục như khách sạn 5 sao, resort, nhà phố thương mại (shophouse), căn hộ cao 
cấp hướng biển, căn hộ khách sạn (condotel), biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển… Đặc biệt đây là dự 
án tập trung nhiều nhất những thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới như Regent - thương hiệu 6 
sao lần đầu tiên xuất hiện ở Đông Nam Á và Việt Nam, InterContinental do tập đoàn InterContinental 
Hotels Group quản lý…

Là một trong những phân khu đẳng cấp nhất của dự án Phú Quốc Marina, Boutique Hotels Phú Quốc 
Waterfront gồm 142 căn nhà mặt phố có diện tích đất từ 70m2 – 145m2, diện tích xây dựng từ 210m2 
– 340m2, sở hữu mặt tiền từ 5m – 6m, lòng đường rộng 7m, có tầng hầm riêng với đường nét kiến trúc 
tinh tế, sang trọng, hợp thời thượng. 

Phú Quốc Waterfront có cấu trúc mặt bằng, hình 
khối hoàn toàn theo kiểu kiến trúc nước Pháp 
thịnh hành nhưng có sự pha trộn sao cho phù 
hợp với sự biến đổi về mặt không gian và khả 
năng thích nghi với điều kiện khí hậu nhiệt đới 
gió mùa, cảnh quan của Việt Nam. Dự án có hình 
thức kiến trúc mang dáng dấp gần gũi của đường 
nét Á Đông từ hệ mái chống nóng, các ô văng 
che nắng và chống mưa hắt, hệ thống cửa lấy ánh 
sáng, thông gió tự nhiên đến hoạ tiết trang trí 
tinh tế, thẩm mĩ, hành lang thông suốt chạy dọc 
theo các dãy nhà đều mang đến sự cách điệu cho 
toàn bộ công trình. 

Khu vực hành lang của Phú Quốc Waterfornt ngoài 
tác dụng chống mưa hắt, che nắng, giảm bức xạ 
mặt trời còn gia tăng khả năng đối lưu không khí 
thoáng mát trong cả mùa mưa và mùa khô ở Phú 
Quốc. Điểm độc đáo của Phú Quốc Waterfront 
còn phải kể đến hệ thống giao thông với tổng diện 
tích hơn 5.000m2 nằm hoàn toàn dưới tầng hầm 
của dự án. Hệ thống giao thông của tầng hầm có 
chiều rộng 8m đảm bảo cho các phương tiện giao 
thông lên xuống được dễ dàng. Các cửa thông gió 
và lấy sáng được đặc biệt lưu ý, kết hợp với nhiều 
chi tiết kiến trúc Á Đông được xử lý khéo léo, hệ 
thống cây xanh được tận dụng tối đa.

Được khởi công vào cuối tháng 10/2016, 
giai đoạn 1 dự án Boutique Hotels Phú Quốc 
Waterfront do BIM Group làm chủ đầu tư đã 
nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng 
trong và ngoài nước. Kết quả là khép lại giai đoạn 
mở bán đầu tiên chỉ vọn vẹn trong 3 tuần, 100% 
các căn hộ đã được khách hàng đặt mua nhanh 
chóng. Điều này thể hiện rõ sự hấp dẫn của dự 
án, đặc biệt còn có rất nhiều khách hàng cảm 
thấy tiếc nuối vì chưa kịp mua càng tăng thêm độ 
hot cho Phú Quốc Waterfront.
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Ngày 04/03/2017, tại khách sạn Park Hyatt Sai-
gon, đại tiệc tri ân khách hàng mua dự án Phú 
Quốc Waterfront đã diễn ra thành công tốt đẹp. 
Chương trình là lời tri ân chân thành của BIM 
Group dành cho những khách hàng đã đặt niềm 
tin và đồng hành cùng tập đoàn trên chặng đường 
phát triển bền vững.

Buổi tiệc tri ân diễn ra một cách vô cùng sang trọng 
nhưng cũng không thiếu phần ấm cúng giữa BIM 
Group và hàng trăm khách hàng, đối tác thân 
thiết và những người đã đồng hành đóng góp 
cho sự thành công của Phú Quốc Waterfront nói 
riêng và sự phát triển nâng tầm cao mới của tập 
đoàn BIM Group nói chung. Chương trình có sự 
góp mặt của rất nhiều ca sỹ khách mời nổi tiếng 
như ca sĩ Thu Phương, Quang Dũng, Ái Phương, 
nhạc sĩ Dương Cầm, nhóm múa hiện đại…v.v. 
Ngoài những tiết mục ca nhạc nghệ thuật đẳng 
cấp, BIM Group còn gửi tặng đến tay khách hàng 
nhiều phần quà giá trị như những chuyến du lịch 
Dubai, Singapore, du thuyền 5 sao Hạ Long qua 
chương trình rút thăm may mắn.

Khép lại chương trình, đại diện BIM Group gửi tới 
khách hàng cũng như nhà đầu tư lời cam kết luôn 
mang đến những dự án chất lượng đi kèm dịch vụ 

quản lý, chăm sóc khách hàng mang tầm quốc tế, 
tập đoàn BIM Group sẽ luôn là thương hiệu bất 
động sản uy tín, được khách hàng và các nhà đầu 
tư đánh giá cao và tin tưởng chọn lựa.

Sau thành công của giai đoạn 1, sức nóng của dự 
án Phú Quốc Waterfront vẫn không hề có dấu 
hiệu giảm nhiệt. Nhiều khách hàng liên tục tìm 
hiểu và muốn được cập nhật thông tin dự án. Khi 
có thông tin về đợt bán tiếp theo, đã có lượng lớn 
khách hàng cũng như nhà đầu tư đã đăng ký mua 
từ rất sớm. Điều này cho thấy sức hấp dẫn mạnh 
mẽ của dự án.

Giai đoạn 2 của dự án Phú Quốc Waterfront bao 
gồm lô B2, B3, B5, B6 với tổng diện tích đất hơn 
39.000m2. Nhằm đắp ứng nhu cầu của khách 
hàng và nhà đầu tư, giai đoạn 2 sẽ triển khai thi 
công 151 căn hộ, với diện tích mỗi căn lên tới hơn 
100m2 sẽ được xây 5 tầng và 1 tầng hầm. Thời 
gian dự kiến thi công của dự án sẽ vào đầu Quý 3 
năm 2017.  
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LÀO – ĐẤT NƯỚC YÊN BÌNH 
TƯƠI ĐẸP VÀ MẾN KHÁCH

Lào hay còn gọi là đất nước Triệu Voi tuy nhỏ bé nhưng ẩn chứa nhiều bí ẩn và thú vị. Lào được phủ bởi màu 
xanh của các cao nguyên và những cánh đồng bao la, không hấp dẫn bởi vẻ đẹp náo nhiệt, hiện đại, hào nhoáng, 
tráng lệ nhưng vẫn đầy quyến rũ bởi một vẻ đẹp huyền bí, cổ kính, thanh bình và thơ mộng.

Lào có tổng diện tích 236.800 km2, có đường biên giới giáp 5 nước. Phía bắc giáp Trung Quốc, phía tây 
bắc giáp My-an-ma, phía tây giáp Thái Lan, phía nam giáp Căm-Pu-Chia và phía đông giáp Việt Nam.
Lào có 17 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có 10 tỉnh chung đường biên giới với Việt 
Nam với chiều dài 2067 km. Dân số của Lào gồm ba bộ tộc chính là Lào Lùm, Lào Thơng và Lào Sủng, 
ngoài ra còn có khoảng gần 5% là người Việt, người Hoa, người Thái cùng chung sống, chủ yếu tập trung 
ở các thành phố.

Người dân Lào đã hấp thụ những phong tục và tín ngưỡng của hai nền văn minh Ấn Độ và Trung Hoa để 
hình thành nên một nền văn hóa đặc sắc của riêng mình hết sức độc đáo. Văn hoá Lào như một dòng chảy 
ngọt ngào đời này qua đời khác, hun đúc nên tâm hồn, cốt cách của con người Lào.

Nền văn hóa Lào là nền văn hóa Phật giáo. Hiện nay, Lào có tới 1.400 ngôi chùa lớn nhỏ. Vì vậy, xứ sở Triệu 
Voi sẽ là một điểm đến đầy hấp dẫn, lý thú đối với những ai muốn tìm hiểu kiến trúc chùa chiền và Phật giáo.

Đất nước Lào là đất nước của bốn mùa lễ hội. Lào có tết cổ truyền Bunpimay (có nghĩa là mừng năm mới), 
hay còn gọi là Tết té nước diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 hàng năm. Tết Bunpimay là ngày hội 
của dân tộc với niềm mong ước hạnh phúc tốt đẹp của con người về cả đời sống vật chất lẫn tinh thần, về 
tình cảm gắn bó, keo sơn giữa các bộ tộc Lào.

Đến với đất nước Lào là đến với xứ sở của hoa 
chăm pa xinh đẹp. Nếu hoa sen  được xem là quốc 
hoa của đất nước Việt Nam thì  hoa Chăm pa được 
xem là biểu tượng của đất nước và con người Lào. 
Hoa mang một vẻ đẹp giản dị, trắng trong, tinh 
khiết, thanh cao và ngạt ngào hương sắc, phản ảnh 
rõ tính cách, tâm hồn của dân tộc Lào. Hoa chăm 
pa có 5 cánh hoa xoè ra còn thể hiện sự đoàn kết 
muốn hợp tác vươn tới 5 nước láng giềng. 

Đất nước Lào có nhiều công trình lịch sử văn hoá, 
có thiên nhiên tươi đẹp, có nhiều cảnh quan nổi 
tiếng như: Cánh Đồng Chum huyền bí ở Xiêng 
Khoảng gắn liền với nhiều huyền thoại, những bí 
ẩn của câu chuyện truyền thuyết từ con người thời 
cổ đại và cảnh vật hoang sơ, yên bình đẹp đến nao 
lòng. Tháp That Luang ở Thạt Luổng - biểu tượng 
của văn hóa Phật giáo và hiện được coi là biểu 
tượng của nước Lào. Tháp Patuxay - biểu tượng 
chiến thắng của người Lào được xây dựng vào 
năm 1962 để vinh danh những chiến sĩ trong cuộc 
kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào.

Cố đô Luông Phra-băng đã được UNESCO công 
nhận là di tích lịch sử và văn hóa của thế giới năm 
1995, với nhiều di tích lịch sử, tôn giáo, chùa và 
làng cổ kính với những kiến trúc và chạm trổ độc 
đáo; đặc biệt, thác nước Tát Khoang-xi, được ca 
ngợi như “viên ngọc xanh giữa rừng nhiệt đới”.

Bên cạnh những địa điểm hút khách, Lào còn là 
quốc gia có nền ẩm thực đặc trưng với các món 
ăn mang đậm vị chua, cay, ngọt. Tất cả đều mang 
hương vị vừa quen lại vừa lạ, quen vì các nguyên 
liệu không quá khó tìm, nhưng lạ vì cách chế biến 
tinh tế và độc đáo. Một số món truyền thống của 
người Lào có thể kể đến như: Cơm nếp, Lạp – hỗn 
hợp từ các loại thịt trộn chung với gia vị và ăn kèm 
rau sống, nộm đu đủ, bánh mỳ giòn kiểu Pháp và 
phở Lào. Người Lào đặc biệt thích ăn các món 
nướng, tất cả những thực phẩm mà có thể nấu 
được bằng cách nướng thì họ đều sử dụng, từ thịt, 
cá đến cả rau củ và gia vị.

Nếu ai đó một lần đến Lào để tâm hồn giao hòa 
với vẻ đẹp thiên nhiên kì thú, hòa cùng không khí 
của lễ hội rộn ràng tiếng chiêng, tiếng khèn, như 
mời gọi tha thiết, đắm mình trong những điệu múa 
lăm vông mềm mại, uyển chuyển và thưởng thức 
những món ăn đậm đà văn hóa ẩm thực Lào chắc 
chắn du khách chân bước ra về mà lòng vẫn còn 
bao lưu luyến, vấn vương. 

CHUYÊN MỤC LÀO
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BIM GROUP KHAI TRƯƠNG KHÁCH SẠN 

5 SAO ĐẦU TIÊN TẠI LÀO
CROWNE PLAZA VIENTIANE

Sáng ngày 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.
 
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.

Nằm trong chiến lược phát triển chung và mục tiêu 
đem đến những sản phẩm, công trình khách sạn quy 
mô phục vụ hàng loạt các lợi ích cộng đồng, 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 cùng nhau phát triển giữa 
Việt Nam và Lào.

Ông Đoàn Quốc Huy, Phó chủ tịch Tập đoàn BIM Group 
chia sẻ: “Được khách hàng và đối tác tin tưởng đánh giá 
là một trong những tập đoàn kinh tế uy tín, BIM Group 
tự hào là đơn vị phát triển bất động sản luôn mang đến 
những công trình chất lượng, là một trong số ít những 
chủ đầu tư đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của 
các thương hiệu hàng đầu quốc tế trong việc hợp tác 
phát triển.

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 5 sao đầu tiên 
tại Lào. Lựa chọn Lào là điểm đến quan trọng cho một trong những thương hiệu cao cấp trong hệ thống các 
thương hiệu của mình - Crowne Plaza, chúng tôi tin tưởng đây sẽ là một thị trường có tốc độ phát triển mạnh 
mẽ, thu hút nhiều nhà đầu tư cũng như du khách bởi nền văn hóa phong phú đặc sắc và vị trí địa lý đầy tiềm 
năng. 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”.

Khách sạn 5 sao Crowne Plaza Vientiane là sự kết 
hợp hài hòa của những giá trị kiến trúc truyền thống 
của Lào với những đường nét thiết kế đẳng cấp và 
hiện đại. Đây là khách sạn 5 sao đầu tiên tại trung 
tâm thành phố Viêng Chăn với gần 200 phòng khách 
sạn nằm trên khu đất rộng 20.000m2.

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,...

Đặc biệt Crowne Plaza Vientiane là dự án có vị trí 
đắc địa, chạy dọc đường Samsenthai và Sithong, gần 
công viên và bức tượng Vua Fa Ngum nổi tiếng, vị 
vua đầu tiên và là người sáng lập nên vương quốc 
Lan Xang (Triệu Voi) của người Lào. 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.

Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ khai trương.
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TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ROYAL SQUARE

Tòa văn phòng cho thuê hạng A đầu tiên tại Viêng Chăn, Lào với diện tích cho thuê 6.040 m2 (net), 770 m2/sàn.

- Dự án nằm trong tổ hợp khách sạn 5* Crowne Plaza Vientiane, được vận hành bởi tập đoàn IHG với 
các tiện ích hiện đại như nhà hàng cao cấp, phòng hội nghị, spa & fitness.

- Khách sạn Crowne Plaza đã và đang hoạt động từ tháng 1/2017 và tòa văn phòng dự kiến khai trương 
tháng 7/2017.

- Chính sách ưu đãi với khách thuê kí hợp đồng thuê trước khai trương:

� Miễn phí 2 tháng tiền thuê/năm

� Miễn phí 1 tháng thi công nội thất

� Giảm giá trên diện tích thuê lớn



GREEN BAY VILLAGE là cộng đồng dân cư khép kín đầu tiên tại Quảng Ninh. Được xây 
dựng dựa trên cảm hứng về một cuộc sống phong phú, tràn đầy niềm vui và ánh sáng, 
điểm thiết kế nổi bật của Green Bay Village là các công trình với không gian xanh mềm 
mại. Dự án mang đến một phong cách sống theo tiêu chuẩn quốc tế, an toàn với cổng 
bảo vệ, hệ thống camera nội bộ và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp. GREEN BAY VILLAGE 
là nơi bạn và gia đình chọn lựa một cuộc sống mới an toàn và tiện nghi, nơi bạn tự hào 
giới thiệu là “NHÀ”.BỀN VỮNG

CUỘC SỐNG
TIỆN NGHI

TƯƠNG LAI

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: Tầng 1, tòa nhà Green Bay, Khu đô thị Halong Marina, Hoàng Quốc Việt, Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh

Tầng 3, tòa nhà Syrena Việt Nam, 51 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội   www.greenbayvillage.vn


