
BIM Land đưa thương hiệu Sailing Club
tới Vịnh Hạ Long

Vị trí khan hiếm kế cận bến du thuyền 
Công ty Bất động sản BIM Land, thành viên tập đoàn BIM Group vừa công bố hợp tác với tập đoàn Sailing Club 
Leisure Group phát triển khu nghỉ dưỡng Sailing Club Signature Resort Ha Long Bay. Dự án nằm trên tổng diện 
tích gần 5ha, bao gồm một khu khách sạn 90 phòng, phân khu biệt thự và căn hộ nghỉ dưỡng Sailing Club 
Residences Ha Long Bay, cùng hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng - ẩm thực – giải trí nội khu hoàn chỉnh.

Dự án tọa lạc tại bán đảo 1, khu đô thị du lịch Halong Marina, phường Hùng Thắng, Hạ Long, nơi thuận tiện 
kết nối với Hà Nội và các thành phố lớn của miền Bắc thông qua các tuyến đường cao tốc 

Đáng chú ý, Sailing Club Signature Resort Ha Long Bay là một trong số ít dự án nằm kề bên bến du thuyền 
Halong Marina - công trình được tư vấn thiết kế bởi Camper & Nicholsons International, đơn vị thiết kế hàng 
trăm năm tuổi tại Anh, đặt nền móng cho bến du thuyền tại các vịnh biển và hải cảng đẹp nhất hành tinh. Theo 
thông tin từ chủ đầu tư, bến du thuyền Halong Marina có công suất thiết kế 201 tàu dự kiến mất 18 tháng hoàn 
thiện từ lúc khởi công xây dựng.  

Sailing Club Signature Resort Ha Long Bay tọa lạc kế cận bến du thuyền bên vịnh Hạ 
Long, là dự án đầu tiên mang thương hiệu Sailing Club tại miền Bắc, dự kiến vận hành 
từ Quý 4 năm 2023. 

Bộ sưu tập biệt thự nghỉ dưỡngphóng khoáng và nguyên bản
Phân khu Sailing Club Residences Ha Long Bay bao gồm bộ sưu tập 105 biệt thự và 47 căn hộ nghỉ dưỡng 
từ một đến hai phòng ngủ hướng vịnh. Trong đó 16 biệt thự loại A diện tích từ 254m2 có bể bơi riêng, 49 biệt 
thự loại B diện tích từ 114m2, 14 biệt thự loại B’ diện tích từ 153m2 có tầng hầm, 21 biệt thự loại C diện tích 
từ 207m2 có bể bơi riêng và tầng hầm để xe. Đặc biệt là phiên bản giới hạn 5 biệt thự loại D với 4 phòng 
ngủ, tầng hầm và bể bơi  riêng với tổng diện tích từ 360m2. Tất cả đều được quản lý, vận hành bởi thương 
hiệu Sailing Club. 

Đồng hành cùng chủ đầu tư BIM Land phát triển dự án nghỉ dưỡng đầu tiên mang thương hiệu Sailing Club 
tại miền Bắc là cặp bài trùng tư vấn kiến trúc GFAB và tư vấn nội thất Kaze, cũng như sự tham gia của đơn 
vị vận hành từ khâu lập quy hoạch dự án. Hai đơn vị này đã đồng hành cùng Sailing Club Leisure Group hơn 
một thập kỷ, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, câu lạc bộ giải trí của thương 
hiệu này như Sailing Club Boutique Resort Mũi Né, Sailing Club Signature Resort Phu Quoc, Sailing Club 
Nha Trang… 

Sailing Club Residences Halong Bay mang phong cách kiến trúc đương đại với mảng miếng, hình khối và 
đường nét đậm tính hình học. Thiết kế xóa nhòa ranh giới giữa không gian bên trong và bên ngoài với 
những ô cửa kính trượt tấm lớn, đón làn gió mát lành từ đại dương vào nhà. Nhà thiết kế nội thất 
Fong-Chan Zeuthen của studio Kaze Interiors Design hoàn thiện tinh thần hiện đại và tinh tế của dự án với 
phong cách nội thất Scandinavi đặc trưng, tạo nên cảm giác ấm áp nhưng không thô cứng trong mỗi căn 
hộ và biệt thự.

Sailing Club Signature Resort Ha Long Bay chắc chắn sẽ mang đến 
trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và khác biệt tại Miền Bắc. Đây sẽ là 
một khu nghỉ dưỡng ghi dấu ấn sâu đậm với các chủ nhân và du 
khách qua ngôn ngữ thiết kế cá tính đề cao các yếu tố nguyên bản, 
tươi mới và ngập tràn thiên nhiên, cùng bản sắc dịch vụ không thể 
trộn lẫn của Sailing Club. Sau tất cả, tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra 
một khu nghỉ dưỡng độc đáo, dễ dàng cảm nhận, nhưng rất khó để 
lãng quên.”

Ông Adam Owen Riley
Trưởng ban Quản lý Khách sạn & Dịch vụ Du lịch - BIM Land

Tận hưởng tiện ích “may đo”dành riêng cho dự án
“Nếu kiến trúc và nội thất tạo nên không gian sống sang trọng và riêng tư mà bạn cần cho một cuộc trốn 
chạy khỏi phố thị, thì hệ thống tiện ích nội khu hoàn chỉnh, mang phong cách riêng của Sailing Club sẽ 
biến mỗi kỳ nghỉ thành một trải nghiệm khó quên”, đại diện BIM Land mô tả. 

Lõi trung tâm của dự án được thiết kế như một công viên nước thu nhỏ với diện tích hơn 2,600 m2, bao gồm: 
bể bơi cho người lớn, bể bơi trẻ em, sông lười, đường dạo bộ trên mặt nước, 40 cabana (chòi nghỉ bên bể bơi), 
sân nghịch cát cho trẻ em. Trong khi đó, pool bar là nơi tiếp thêm năng lượng cho du khách với những đồ uống 
tươi mát cùng thực đơn burger và sandwich sau thời gian trải nghiệm làn nước mát lành. 

Cụm tiện ích thứ hai đặt trong khu khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng với bể bơi vô cực 4 mùa hướng vịnh du 
thuyền và Kiddies’s Club tại tầng 1, khu trị liệu spa và phòng tập gym tại tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà. Sở 
hữu tầm view độc đáo nhất là rooftop bar, tọa lạc tại tầng 7, nơi du khách có thể thưởng thức hoàng hôn 
buông trên vịnh và bến du thuyền, nhấm nháp từng ngụm cocktail Gin & Tonics được lên men và pha chế 
bởi các chuyên gia tại đây. 

Đặc biệt, Sailing Club cũng mang tới Hạ Long một phong cách trải nghiệm ẩm thực độc đáo tại nhà hàng 
Sandals The Market với mô hình bếp mở. Không đơn thuần là thực khách gọi món trong thực đơn và đầu bếp 
chế biến, nhà hàng có khu vực nguyên liệu tươi để thực khách “đi chợ” và lựa chọn món. Thực khách cũng 
được chứng kiến quá trình chế biến của đầu bếp từ đầu đến cuối và thưởng thức món ăn dành riêng cho mình. 
Mô hình nhà hàng độc đáo này không chỉ khai thác được lợi thế nguồn đặc sản phong phú của Hạ Long, mà 
còn thể hiện triết lý cá nhân hóa từng trải nghiệm của khách hàng mà Sailing Club theo đuổi.

Ông Louis Walter, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Sailing Club Leisure Group cho biết, mục tiêu của thương 
hiệu là tạo ra những khu nghỉ dưỡng giàu cảm hứng và lưu giữ những khoảng khắc đáng nhớ cho chủ nhân 
và du khách. Đó là những trải nghiệm quý giá bên người thân trong một chuyến đi nghỉ bên gia đình, hay 
một cuộc “trốn chạy” lãng mạn, hoặc đơn giản là những ngày nghỉ ngơi bên bạn bè…

Sailing Club Signature Resort Halong Bay là dự án thứ ba mà BIM Land bắt tay với tập đoàn Sailing Club 
Leisure Group. Trước đó, tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng Phu Quoc Marina, BIM Land đã đưa vào hoạt động 
CLB giải trí Sailing Club Phu năm 2018. Dự kiến quý 4 năm 2021, khu nghỉ dưỡng Sailing Club Signature 
Resort Phu Quoc cũng đi vào hoạt động. 

“Đây là phong cách thưởng thức cuộc sống đậm chất Sailing Club, bất 
kể khi bạn thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn tại nhà hàng, nhấm nháp ly 
cocktail đầy sáng tạo, đắm chìm vào tầm nhìn ngoạn mục của vịnh Hạ 
Long, hay tận hưởng sự thoải mái trong những không gian của biệt thự 
và căn hộ được may đo riêng cho dự án. Đó là lý do vì sao chúng tôi gọi 
đây là một dự án để lại “dấu ấn” (signature)”. 

Ông Louis Walter
Giám đốc Điều hành Tập đoàn Sailing Club Leisure Group

C h ủ  đ ầ u  t ư Quản lý & Vận hành
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Thông tin thêm về dự án tại đây.

Biệt thự loại A

Biệt thự loại B

Biệt thự loại C

Biệt thự loại D


