Tạo dựng một dấu ấn riêng biệt, Little Vietnam hội tụ giá trị sống và đầu tư qua

Không gian Việt

việc mô phỏng những nét đẹp trường tồn của văn hóa kiến trúc cũng như văn hóa
sinh sống, kinh doanh truyền thống của Hà Nội 36 phố phường và đô thị cổ Hội
An. Little Vietnam ra đời sẽ trở thành điểm đến lý tưởng thu hút du khách cả trong
và ngoài nước.
Không những thế, Little Vietnam còn là nơi lưu giữ một nền tảng văn hoá phi vật
thể đa dạng của người Việt. Nơi đây bảo tồn và phát huy những nét đẹp truyền
thống lẫn hiện đại qua các loại hình văn hóa đa dạng từ kiến trúc, đến ẩm thực, từ
lối sống, kinh doanh cho đến các lễ hội văn hóa cổ truyền trong một không gian
bao quát của cuộc sống thường nhật; tạo nên một sức sống mãnh liệt để Little
Vietnam mang ý nghĩa tồn tại vĩnh viễn và phát triển không ngừng.

Hương vị Việt
Âm thanh Việt

Little Vietnam

MỘT VIỆT NAM THU NHỎ GIỮA LÒNG TH ÀNH PHỐ

Tâm hồn Việt

BÃI CHÁY

TRUNG TÂM DU LỊCH VÀ TÀI CHÍNH

HÒN GAI

Little Vietnam nằm trong Khu đô thị du lịch Halong Marina, một trong những
khu đô thị mới được phát triển quy mô và hiện đại nhất tại Quảng Ninh. Với tổng
diện tích 248ha, trải dài trên 3.8km đường biển, Halong Marina hội tụ đầy đủ các
ưu thế của thiên nhiên cùng địa thế “tọa sơn vọng thủy”, khiến khu đô thị trở

Dự án Little Vietnam

Khu đô thị Halong Marina

X U H Ư Ớ N G P H ÁT T R I Ể N
ĐÔ THỊ VÀ DU LỊCH
DỊCH CHUYỂN VỀ HƯỚNG TÂY

KHU ĐÔ THỊ

Halong Marina

thành một điểm nhấn long lanh bên bờ Vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế
giới mới.
Hiện nay, một cộng đồng dân cư đông đúc đã được hình thành, đưa Halong
Marina trở thành một địa điểm lý tưởng để sinh sống và là sự lựa chọn hoàn hảo
của các nhà đầu tư phát triển du lịch khách sạn và dịch vụ giải trí.

HÀ NÔI

BÃI BIỂN MARINA BAY

VỊ TRÍ DỰ ÁN

Little Vietnam
Nằm tại bán đảo Marina Bay của Khu đô thị Halong Marina, Little Vietnam
tạo nên một dấu ấn riêng biệt với lối kiến trúc độc đáo đan xen giữa nét đẹp truyền
thống của Hội An và vẻ cổ kính lâu đời của phố phường Hà Nội. Sự kết hợp hoàn
hảo này không chỉ mới lạ tại Quảng Ninh mà ở cả Việt Nam.

BÃI CHÁY

CẢM NHẬN VIỆT NAM TRỌN VẸN VỚI DUY NHẤT MỘT
CHUYẾN ĐI
Năm 2013, Hà Nội, Hội An và vịnh Hạ Long nằm trong danh sách những địa
danh du lịch hấp dẫn nhất châu Á do du khách bình chọn trên Trip Advisor. Điều
này một lần nữa khẳng định đây là những địa danh du lịch hấp dẫn nhất của dải
đất hình chữ S xinh đẹp.
Little Vietnam không chỉ tọa lạc trên vùng vịnh kì quan thế giới mà còn ôm
trọn trong lòng mình những tinh hoa và âm sắc rực rỡ nhất của Hà Nội và Hội An
tạo nên một tâm điểm du lịch không thể bỏ qua.

Little Vietnam - NƠI AN CƯ BỀN VỮNG
Được bao quanh bởi cảnh sắc thiên nhiên lý tưởng, nằm giữa sự giao hoà của biển
- núi - mây - trời, Little Vietnam sẽ là điểm dừng chân hạnh phúc cho mọi cư dân
nơi đây.
Nằm tại vị trí trung tâm của Khu đô thị Halong Marina đã được quy hoạch đồng
bộ và hoàn chỉnh, Little Vietnam còn mang đến một môi trường sống trong lành
và tiện lợi với đầy đủ các loại hình dịch vụ tiện ích. Từ Little Vietnam, cư dân sẽ chỉ
mất từ 5-10 phút đi bộ để đến Tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza
với sự có mặt của các tên tuổi giải trí lớn như rạp chiếu phim tiêu chuẩn quốc tế
CGV, trường học, trường mầm non, bãi biển, trung tâm tài chính...

Little Vietnam - CHỐN LẠC NGHIỆP LÝ TƯỞNG
Tận dụng mọi lợi thế về phong thủy kết hợp với bàn tay tài hoa của các kiến trúc
sư, Little Vietnam là sự pha trộn tinh tế hoàn hảo khi kết hợp vẻ đẹp hiện đại lẫn
nét truyền thống. Đặc biệt, hiểu rõ được tâm lý “an cư lạc nghiệp” từ bao đời nay
của người Việt, Little Vietnam sẽ không chỉ mang đến một nơi ăn chốn ở ổn định
mà còn mang đến một địa điểm kinh doanh lý tưởng.

NÉT ĐẶC BIỆT

Little Vietnam

Với ý tưởng “phố lồng phố”, mỗi ngôi nhà tại Little Vietnam đều được thiết kế và
xây dựng khéo léo với hai mái, hai mặt tiền bao gồm một mặt phố hiện đại và một
mặt phố cổ mang đậm dấu ấn của những khu phố cổ tại Hà Nội và Hội An. Kiểu

KIẾN TRÚC PHỐ

Little Vietnam

nhà ở phổ biến nhất tại Little Vietnam chính là những ngôi nhà ba tầng tạo thành
không gian kiến trúc gồm 2 phần: không gian buôn bán và không gian sinh hoạt.
Những vật liệu chính dùng để xây dựng nhà ở đây đều có sức chịu lực và độ bền
cao, đảm bảo tính an toàn và thoáng mát của ngôi nhà. Đặc biệt các căn góc sở
hữu đến 3 mặt tiền sẽ là điểm nhấn của từng dãy phố với thiết kế khác biệt và vị trí
đón gió cùng ánh sáng thuận lợi nhất cho cả bốn mùa.

Little Vietnam gây ấn tượng bởi một mô hình nhà ở mới lạ. Dự án chinh
phục khách hàng qua các giá trị riêng biệt như điều kiện hạ tầng hoàn chỉnh,
sự tái hiện không gian phố cổ Hà Nội và Hội An cũng như sự kết hợp khéo
léo giữa khu vực kinh doanh và cộng đồng dân cư.

“phố lồng phố”

Với tiêu chí tôn trọng và thỏa mãn nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng, mỗi căn nhà phố của Little Vietnam đều được thiết kế có
thể điều chỉnh linh hoạt theo yêu cầu của chủ nhân. Sống tại Little Vietnam, cư dân không chỉ tạo nên một cuộc sống tràn đầy năng
lượng cho gia đình mà còn có thể mở cửa hàng kinh doanh hoặc cho thuê làm cửa hàng. Các khu phố thương mại tại đây sẽ được quy
hoạch không gian kinh doanh theo chủ đề, ngành hàng buôn bán, tạo nên sự gắn kết cộng đồng. Ngoài ra, với diện tích vỉa hè rộng
rãi, thông thoáng, Little Vietnam sẽ là nơi tổ chức các hoạt động sinh hoạt đường phố náo nhiệt vào mỗi dịp cuối tuần. Tuyến phố này
sẽ là nơi diễn ra những lễ hội văn hóa đặc trưng được tái hiện một cách quy mô và mang đậm dấu ấn đặc sắc của từng vùng, miền,
mang tới một sức sống Việt mạnh mẽ và trường tồn cùng năm tháng.
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KHẢ NĂNG KẾT NỐI CÁC CỬA HÀNG KINH DOANH

Với tầm nhìn sâu rộng cùng mong muốn đưa tới điều kiện kinh doanh tối đa cho các khách hàng đầu tư trung và cao cấp, các căn hộ tại Little Vietnam được thiết kế
KHẢ NĂNG KẾT NỐI 02 NHÀ
THÀNH 01 GIAN HÀNG (32 CẶP)

KHẢ NĂNG KẾT NỐI NHIỀU NHÀ
THÀNH 01 GIAN HÀNG

ĐƠN NGUYÊN CÓ KHẢ NĂNG
KẾT NỐI RA KHÔNG GIAN MỞ

và xây dựng một cách linh hoạt, hợp lý cho việc nối thông các căn hộ tạo nên mặt bằng rộng rãi, lý tưởng. Tại đây khách hàng có thể nối thông đến 10 căn hộ, tạo nên
một dãy phố nhỏ kinh doanh độc quyền sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Hà Nội 1920

Phố Hà Nội - Little Vietnam

Hội An 1915

Phố Hội An - Little Vietnam

Nhà Bắc Bộ

Văn hóa vật chất của

Nhà Rường Huế

Nhà sàn Bắc Bộ

hàng ngàn năm lịch sử
Nhà Dài Ede

Nhà Nam Bộ

Xuyên suốt hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, trải qua bao
thăng trầm phần lớn các công trình kiến trúc đã bị tàn phá hoặc mai một.
Tuy nhiên, vẻ bình dị, mộc mạc đặc trưng của các căn nhà Việt với đa dạng
các loại hình kiến trúc vẫn sống mãi với thời gian, góp thêm nét độc đáo vào
dòng chảy văn hóa Việt.
LITTLE VIETNAM LÀ NƠI HỘI TỤ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TIÊU BIỂU

Nhà Rông Tây Nguyên

CỦA NHIỀU NGÔI NHÀ DÂN TỘC VIỆT như: Nhà Bắc Bộ, nhà sàn Bắc
Bộ, nhà Rường Huế, nhà Dài Ede, nhà Rông Tây Nguyên, nhà Nam Bộ.
Cổng làng bao đời nay vẫn là hồn quê đất Việt, là hình ảnh quê hương của
người Việt. Sau cổng làng rêu phong cổ kính là tổ tiên ông bà, là sự kết nối
cộng đồng gia tộc, là phong tục, tập quán.
Little Vietnam tự hào tái hiện lại loại hình kiến trúc văn hoá này qua hai
cổng làng chính, như một ranh giới ước lệ đưa du khách vào không gian
kiến trúc Việt một cách chân thực nhất.

Lũy tre thấp thoáng đàng xa

Mấy mươi bước nữa về qua cổng làng
Trong lòng bỗng thấy xốn xang

Quê hương hai tiếng nặng mang suốt đời

Hương vị Việt

ẨM THỰC

LITTLE VIETNAM - NƠI THỰC KHÁCH ĐẮM MÌNH TRONG SẮC

NÉT VĂN HÓA ĐẶC TRƯNG CỦA NGƯỜI VIỆT

MÀU ẨM THỰC DÂN GIAN VIỆT

Văn hóa ẩm thực người Việt được biết đến với tính tổng hòa, , đa dạng, đậm

Không chỉ mang tới cho thực khách các món ăn dân dã đậm đà hương vị Việt,

đà hương vị tạo nên bởi sự hòa quyện của nhiều loại gia vị làm nổi bật mùi

Little Vietnam còn là nơi tái hiện chân thực nhất những phong tục, tập quán,

vị và sức hấp dẫn trong các món ăn. Bữa cơm thiết khách của người Việt

phép tắc trong cách ăn uống của người Việt. Được chia làm nhiều khu vực đặc

không chỉ đơn thuần là cuộc vui mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách đặc

trưng, Little Vietnam hội tụ tất cả những nét ẩm thực trên khắp các vùng miền

trưng của người Việt. Chủ nhà thường gắp thức ăn mời khách, tránh việc

của tổ quốc: từ cái tinh tế của ẩm thực Bắc, đến cái đậm đà, bình dị của ẩm thực

dừng đũa trước khách, và có lời mời ăn thêm khi khách dừng bữa.

miền Trung, và cái dung dị , dân dã của ẩm thực miền Nam.

ẨM THỰC BẮC TINH TẾ
Các món ăn ở miền Bắc có vị vừa phải và màu sắc hài hòa , thường không
đậm các vị cay, béo, ngọt, chủ yếu sử dụng nước mắm loãng và mắm tôm.
Người miền Bắc chọn món ăn thanh đạm, nhẹ nhàng, có vị chua nhẹ. Hà
Nội được xem là nơi hội tụ những tinh hoa ẩm thực của miền Bắc với những
món ăn ngon nổi tiếng như phở, bún thang, bún chả, bánh tôm, bún ốc, thịt
đông, xôi cốm vòng, chả giò, miến xào cua bể...

ẨM THỰC MIỀN TRUNG ĐẬM ĐÀ, BÌNH DỊ
Người miền Trung lại ưa dùng các món ăn có vị đậm hơn, các món ăn
thường cay hơn miền Bắc và miền Nam, màu sắc phong phú, rực rỡ. Ẩm
thực miền Trung rất đa dạng về món, nhiều gia vị; vị chua và cay được ưa
chuộng như mắm cà, mắm tôm… Các món đặc trưng của người miền
Trung: bún bò Huế, bánh bèo, bánh xèo, bánh đập, chả ram, bún cá, bánh
tráng thịt luộc…

ẨM THỰC MIỀN NAM DÂN DÃ, ĐA DẠNG
Miền Nam món ăn đa dạng, biến hóa khôn lường với vị ngọt, cay, béo do sử
dụng nước dừa. Các món ăn đặc trưng sử dụng ngọt nhiều: bánh (bánh in,
bánh men, bánh ít, bánh bò…), chè (chè kiếm, chè chuối), xôi, nem nướng,
cháo gà, gà rô ti… đều sử dụng nước dừa hay cốm dừa để tăng vị béo, vị
ngọt. Các món đặc trưng có thể kể đến như cá lóc nướng trui, gỏi cuốn, bún
mắm, hủ tiếu Nam Vang… Ngoài ra, còn có những món ăn dân dã, đặc thù
như chuột đồng khìa nước dừa, rắn hổ đất nấu cháo đậu xanh, đuông dừa,
đuông đất hoặc đuông chà là, vọp chong, cá lóc nướng trui...

Little Vietnam

LƯU GIỮ NÉT ĐẶC TRƯNG
ẨM THỰC 3 MIỀN

Âm Thanh Việt

Âm nhạc truyền thống Việt Nam được chia thành ba dạng cơ bản gồm âm nhạc trong sinh hoạt, tín ngưỡng thể hiện qua các bài đồng dao, những điệu hát ru, điệu hò,
chầu văn, nhạc phật; âm nhạc cung đình chuyên nghiệp như nhã nhạc và âm nhạc trên sân khấu truyền thống như chèo, cải lương, tuồng, ca trù, quan họ hát bội... Các
thể loại thuộc nghệ thuật biểu diễn dân gian cũng khá đa dạng và mang sắc thái vùng miền đậm nét.
QUA CÁC HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT THƯỜNG KỲ, LITTLE VIETNAM SẼ LÀ NƠI LƯU GIỮ NHỮNG ÂM THANH CỦA THỜI GIAN - NHỮNG
TINH TÚY HỒN NHẠC VIỆT.

Sâu lắng TÂM HỒN VIỆT

CỐT LÕI CỦA CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA VIỆT

Người Việt ta có câu "CHIM CÓ TỔ, NGƯỜI CÓ TÔNG”.
Tại Little Vietnam, chúng tôi không chỉ tái hiện lại một Việt Nam yên bình, mộc mạc, giản dị trong sự phát triển hiện đại của thế giới qua quần thể kiến trúc mà còn mong
muốn mang tới cảm nhận chân thực nhất về con người Việt, cốt cách Việt qua việc dựng lại những lễ hội cổ truyền của Việt Nam như lễ hội rước kiệu, hội vật, hội lim… và
những sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân Việt như tín ngưỡng của cư dân trồng lúa nước là thờ Thành Hoàng, thờ Mẫu, thờ các ông tổ nghề…

BAO QUANH BỞI ĐA DẠNG CÁC HẠNG MỤC QUY HOẠCH VÀ TIỆN ÍCH
TỔ HỢP THỂ THAO
NGOÀI TRỜI
CHUNG CƯ
GREEN BAY
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M
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70
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HALONG MARINE PLAZA

TIẾP NỐI ĐAM MÊ ĐƯA ĐẾN THÀNH CÔNG

VỊNH
HẠ LONG

700 M

TRƯỜNG PTCS
HÙNG THẮNG

RẠP CHIẾU PHIM
CGV

Là dự án trọng điểm trong năm 2014 của tập đoàn BIM, một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam, Little Vietnam thổi vào thành phố Hạ Long
một luồng sinh khí mới, một khái niệm mới về điều kiện sống tối ưu. Tọa lạc tại vị trí đắc địa cùng cơ sở hạ tầng và cảnh quan đẳng cấp quốc tế, Little Vietnam là trái
tim của khu đô thị Hạ Long Marina, mở ra hình ảnh về một Việt Nam đậm đà bản sắc, vững bước song hành với nhịp độ phát triển nhanh chóng của thế giới . Không
chỉ thế dự án còn được bao quanh bởi đa dạng các hạng mục quy hoạch và tiện ích:

DỰ ÁN NHÀ Ở
• Chung cư cao cấp Green Bay
• Chung cư Sunrise
( Dự án mới sẽ được phát triển vào tháng 8/2014)
• Nhà liền kề San Hô
• Nhà phố thương mại
• Biệt thự

TIẾN ĐỘ LITTLE VIETNAM

DỰ ÁN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

CÁC DỰ ÁN KHÁC

• Bãi Biển Marina Bay
• Khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp ven biển
(Cung cấp 51 lô đất nền khách sạn với diện tích từ
830m2 tới 6000m2)

• Bệnh viện
• Trường học
• Trung tâm tài chính

Phần cung cấp và ép cọc : Dự kiến
12/7/2014 bắt đầu . Thời gian
khoảng 40 ngày xong cọc.

Xây thô + hoàn thiện , hạ tầng
Phần móng : Dự kiến 40 ngày

Phần thân: Dự kiến 60 ngày

cảnh quan: 60 ngày

• Trung Tâm Thương Mại Marine Plaza

GIAI ĐOẠN 1

GIAI ĐOẠN 2

GIAI ĐOẠN 3

GIAI ĐOẠN 4

NIỀM TIN

Thành công

TIỀM NĂNG ĐẦU TƯ: QUẢNG NINH - MẢNH ĐẤT VÀNG CHO ĐẦU TƯ

D I Ệ N T Í CH ĐẤT LI Ề N

TỈNH QUẢNG NINH 6.100 KM 2
730.000
1.185.000
DÂ N SỐ

DÂN SỐ T H ÀN H T H Ị

1 6 .0 2 9 T Ỷ V N D

GDPP (2012)
51 %

CÔNG NGHIỆP

KẾT HỢP GIỮA GIÁ TRỊ VĂN HÓA

43,5 %

DỊCH VỤ

Little Vietnam là công trình tiêu biểu cho sự kết hợp đặc điểm văn hóa qua các

5,5 %

NÔNG , LÂM NGHIỆP
Quảng Ninh

CHỈ SỐ D U LỊ CH
6.000.000

thành đại diện cho một bức tranh toàn cảnh về văn hoá Việt Nam, nơi cung cấp

5.000.000

thông tin, gìn giữ và phát triển những giá trị văn hoá Việt trong nếp sống, lối sống

4.000.000

và sinh hoạt hàng ngày của người Việt, những giá trị rất cần được bảo tồn trong

3.000.000

quá trình hội nhập quốc tế.
Little Vietnam là cánh cửa cho công chúng tiếp cận các khía cạnh, màu sắc và

GDP bình quân
đầu người

1,7

lần

Quảng Ninh

GDP bình quân
đầu người

2,5

Việt Nam

lần

2 0 1 5 8 ,0 0 0 T Ỷ V N D
2020 15, 000 T Ỷ VND

TỔNG LƯỢNG KHÁCH
DU LỊCH NĂM 2012

7.000.000

Mang hơi thở thời đại của “nền kinh tế tri thức”, Little Vietnam mong muốn trở

7 ,5 %

DỰ TÍNH TỐC ĐỘ
TĂNG TRƯỞNG GDP
31%

nhiều du khách.

GIÁ TRỊ GIÁO DỤC NHÂN VĂN

TĂN G T RƯ Ở N G G D P ( 2 0 1 3 ) :

GDP

thời kỳ. Sự giao thoa văn hóa sẽ làm nên điểm hấp dẫn và thu hút đặc biệt đối với

50,3 %

7 TR IỆ U LƯỢT KHÁCH

2.000.000
1.000.000

DU KHÁCH TRONG NƯỚC
2000

2005

2007

2009

2010

2011

DU KHÁCH QUỐC TÊ

2012

hình thái văn hoá một cách dễ dàng và đầy hứng thú..

QUẢNG NINH - TỈNH CÓ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ TỐT NHẤT CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

TẬP ĐOÀN BIM

SYRENA VIỆT NAM

Tập đoàn BIM được thành lập từ năm 1994 bởi ông Đoàn Quốc Việt

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam là thành viên của Tập đoàn

- một doanh nhân đã thành công trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà

BIM - được thành lập từ năm 2011 với mục đích tập trung phát triển mạnh mẽ

hàng và thương mại dịch vụ tại Ba Lan trước khi ông quyết định quay về Việt

vào thị trường bất động sản. Ngay từ khi thành lập, nhằm mục tiêu kế thừa và phát

Nam sinh sống và phát triển sự nghiệp.

triển những thành tựu mà Tập đoàn BIM đã đạt được và phát huy tối đa phương
châm không ngừng sáng tạo, nhằm đem đến cho khách hàng những sản phẩm và

Trong quá trình xây dựng và phát triển công ty, BIM đã mở rộng mô hình kinh

dịch vụ hoàn hảo nhất, Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam đã

doanh và tập trung vào những lĩnh vực chính như sản xuất, xuất khẩu lương

luôn cố gắng với tôn chỉ "phát triển bền vững" và khẳng định vị thế của mình trên

thực, thực phẩm, đầu tư phát triển bất động sản, kinh doanh dịch vụ thương mại.

thị trường.

Ngoài ra, BIM còn nghiên cứu và khai thác năng lượng điện, đầu tư vào vận
chuyển dân dụng, y tế... Với đường lối lãnh đạo và định hướng kinh doanh đúng
đắn, BIM hiện nay là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu của
Việt Nam với đội ngũ cán bộ công nhân viên lên đến 3.000 người. Chủ trương

DẤU ẤN THÀNH CÔNG

hoạt động theo hướng phát triển kinh tế xã hội bền vững, gắn liền lợi ích doanh
nghiệp với lợi ích cộng đồng, vì vậy các lĩnh vực đầu tư kinh doanh của BIM đều

Fraser Suites Hà Nội

đạt hiệu quả cao và phát triển đồng bộ. BIM đã và đang từng bước khẳng định vị
thế trên bản đồ doanh nghiệp tư nhân lớn, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã

Khách sạn Halong Plaza

Khách sạn 4 sao cao cấp
Hạ Long

Du thuyền Syrena

Du thuyền cao cấp
Hạ Long

Tổ hợp Thương mại và Giải trí
Halong Marine Plaza

Tổ hợp Thương mại và
Giải trí lớn nhất Hạ Long

Chung cư Green Bay

Chung cư chất lượng cao
Hạ Long

Khách sạn InterContinental
Phú Quốc

Khách sạn và khu nghỉ dưỡng
cao cấp Phú Quốc

Khu Tổ hợp Thương mại - Khách
sạn 5 sao
Crowne Plaza Vientiane

Khu Tổ hợp Thương mại
Khách sạn 5 sao
Vientiane - Lào

hội của Việt Nam.

Đầu tư và Phát triển bất động sản

Lương thực và thực phẩm

Thương mại và Dịch vụ

Khu căn hộ cho thuê cao cấp
Trung tâm mua sắm
Hà Nội

DỰ ÁN THUỘC KHU ĐÔ THỊ HALONG MARINA

CHỦ SỞ HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SYRENA VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ

Trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà Green Bay, Hoàng Quốc Việt,
Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: +84 33 3847 043 - Fax: +84 33 384 4498
Văn phòng Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Syrena,
51 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: +84 4 3719 7214 - Fax: +84 4 3719 7215
w w w. s y r e n a .v n

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ HOTLINE

ĐẠI LÝ BÁN HÀNG CHÍNH THỨC

04 3718 2888 hoặc 033 3 8 4 7 8 8 8
w w w. halo ng mar i na .v n

1900 5555 75

Chúng tôi xin lưu ý rằng: các thông số, nội dung, hình ảnh và màu sắc trong tài liệu chỉ mang tính minh họa và có thể được
thay đổi bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc do yêu cầu thực tế của chủ đầu tư. Tài liệu này không được xem là một phần của
bản chào giá hay hợp đồng.

