DI SẢ N NGÀ N ĐỜ I
TR Â N QU Ý

Tự hào phát triển bởi

B Á U VẬ T Q U Ý
NƠ I ĐỊ A T H Ế T U Y ỆT M Ỹ
Khu nghỉ dưỡng ven biển cao cấp mang
thương hiệu quốc tế đầu tiên tại miền Bắc Việt Nam,
InterContinental® Residences Halong Bay

KHÁM PHÁ
B Ả O N G Ọ C G I ỮA
THIÊN NHIÊN KỲ VĨ

K H U NGH Ỉ DƯỠ NG
V E N BI Ể N ĐẲ NG C Ấ P
QUỐC TẾ M A NG
T H ƯƠ NG H I ỆU
I N T E RCON T I N E N TA L ®
HOT E L S & R E SORT S

Tuyệt tác nghỉ dưỡng gồm 41 căn biệt thự và
60 căn hộ nghỉ dưỡng sang trọng, tọa lạc tại
Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới
được UNESCO vinh danh. Trải nghiệm
dịch vụ và tiện ích tiêu chuẩn quốc tế
được vận hành bởi thương hiệu khách sạn
InterContinental® Hotels & Resorts.

BỆNH VIỆN

HÀ NỘI - 125KM

TRƯỜNG QUỐC TẾ SIS

SÂN BAY
VÂN ĐỒN - 50KM

HẢI PHÒNG - 25KM

BẾN XE BUÝT
BẾN XE BUÝT

LOTTE MART
GREEN BAY
VILLAGE
TRƯỜNG
HÙNG THẮNG

SIÊU THỊ

BÃI CHÁY

BẾN XE BUÝT
BẾN XE BUÝT

T Ự H ÀO L À M CH Ủ
K HÔNG GI A N SỐNG TẠ I
ĐI Ể M ĐẾ N L ÔI CUỐN
BẬC N H ẤT T H Ế GIỚ I

Là Di sản thiên nhiên thế giới đầu tiên tại Việt Nam,
Vịnh Hạ Long với địa chất đá vôi ‘độc nhất vô nhị’
được kiến tạo qua hàng trăm triệu năm, mang vẻ đẹp
huyền thoại vượt thời gian. Sở hữu tầm nhìn ngoạn
mục hướng ra Vịnh cùng đường bờ biển trải dài
580 mét, đây sẽ là nơi trải nghiệm được thăng hoa
để hoàn toàn thoát khỏi nhịp sống hối hả, tất bật của
thành phố. Một địa điểm lý tưởng để thư giãn,
tái tạo năng lượng và tìm lại khái niệm thời gian.

NHÀ HÁT
MÚA RỐI NƯỚC

HARBOR BAY

HALONG MARINA
SQUARE

LITTLE VIETNAM

TTTM HALONG
MARINE PLAZA

ROYAL LOTUS HALONG
RESORT & VILLAS

AQUA CITY
HALONG

CITADINES
MARINA HALONG

BẾN TÀU

QUẢNG TRƯỜNG BIỂN

BẾN TÀU TUẦN CHÂU - 2KM

VỊNH HẠ LONG

K Ỳ QUA N V ƯỢ T T HỜ I GI A N
H Ô M N AY, Đ I Ể M Đ Ế N
T U Y ỆT M Ỹ M A I SAU

Kết nối dễ dàng từ thủ đô Hà Nội đến các thành
phố lớn như Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên,
Vịnh Hạ Long nổi danh là một trong những điểm
đến du lịch hấp dẫn nhất Đông Nam Á.
Tọa lạc tại vị trí đắt giá, ngay bờ biển của bán đảo
trung tâm thuộc Halong Marina, tuyệt tác nghỉ
dưỡng InterContinental® Residences Halong Bay
gần với tuyến phố đi bộ Halong Marina Square, bến
du thuyền, trung tâm mua sắm và chợ truyền thống.

Cổng Chính

T H I ẾT K Ế T I N H HOA ,
Đ Ậ M C H Ấ T VĂ N H O Á ,
NÂ NG TẦ M PHONG
C ÁCH SỐNG
Trải nghiệm một tầm cao mới trong thiết kế của
InterContinental® Residences Halong Bay với nguồn
cảm hứng từ văn hoá Việt Nam và vẻ đẹp thiên
nhiên hùng vĩ của Vịnh di sản. Những hoa văn đặc
trưng mang âm hưởng cuộc sống nơi vùng Vịnh đã
tô điểm đường nét kiến trúc và nội thất của dự án.
Những món đồ trang trí được thiết kế riêng và hoàn
thiện tinh kỹ tới từng chi tiết, giúp nâng tầm trải
nghiệm sống.

Sảnh Chính

T H ƯỞ NG NG OẠ N
C Ả N H SẮC KỲ V Ĩ
Với thiết kế tối ưu hóa tầm nhìn,
từ phòng khách sạn, tới căn hộ
nghỉ dưỡng Sky Residences, biệt
thự Beach Villa và Garden Villa,
quý chủ nhân có thể thoả sức
chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp
ngoạn mục của Vịnh Hạ Long.

SỐNG T RỌN
CÙNG
THIÊN NHIÊN

TÔN VINH
DI SẢ N V ƯỢ T
THỜ I GI A N

TR Ả I NGHIỆM
THIẾT KẾ
ĐỈ N H C AO

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp cuộc sống tại
Vịnh Hạ Long nơi mọi thứ được khởi
nguồn từ nước, lối kiến trúc đặc sắc đã
tạo nên một tổng hoà cảnh quan thiên
nhiên đẹp mơ màng như bức tranh thủy
mặc với dòng nước lãng mạn êm đềm và
hệ thuỷ cảnh đan xen. Trải nghiệm không
gian sống đỉnh cao nơi nội thất và thiên
nhiên giao hòa.

Những câu chuyện từ ngàn đời về cuộc
sống trên Vịnh Hạ Long đã được kể lại đầy
ấn tượng và nên thơ qua các họa tiết biểu
tượng lấy cảm hứng từ những chiếc thuyền
nan và đèn lồng của ngư dân làng chài, tái
hiện qua ngôn ngữ thiết kế đương đại.

Cách bài trí không gian được thiết kế để
tăng tính linh hoạt trong sử dụng. Mô
hình tách lập không gian thông minh cho
phép tối ưu hóa khả năng khai thác vận
hành, đồng thời đảm bảo tiện nghi sang
trọng của khu nghỉ dưỡng ven biển này.

DẤU Ấ N NƠ I V Ù NG ĐẤT
H U Y Ề N T HOẠ I
Lần đầu tiên, một khu nghỉ dưỡng ven biển cao
cấp mang thương hiệu InterContinental® Hotels &
Resorts có mặt tại miền Bắc Việt Nam. Đã đến lúc
trải nghiệm kiến trúc sang trọng bậc nhất thế giới,
thiết kế đỉnh cao cùng các tiện nghi và tiện ích được
vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Phiên bản cực kỳ
giới hạn về số lượng với 101 căn gồm 40 biệt thự
sang trọng, 60 căn hộ nghỉ dưỡng và duy nhất 1 dinh
thự Tổng thống mang đến một thiên đường sống đích
thực tại Vịnh Hạ Long.

20

SƠ ĐỒ DỰ Á N
19

13

2.

Lối vào khu gửi xe

19.

Bãi cỏ cảnh quan

3.

Đài phun nước

20.

Bãi biển

4.

Lối vào sảnh chính

21.

Spa

5.

Khu vực tiếp đón & Check-in

22.

Phòng tập Gym

6.

Sảnh chức năng

23.

Đại sảnh

24.

Lối vào sảnh Sky Residences

8.

Club InterContinental & Club Lounge

25.

Bể bơi Club House Sky Residences

9.

Nhà hàng A ll Day Dining

26.

Căn hộ nghỉ dưỡng Vịnh Đông - Sky Residences

10.

Khu vực ăn ngoài trời nhà hàng A ll Day Dining

27.

Club House & Nhà hàng

11.

Phòng khách sạn

28.

Khu vui chơi trẻ em Planet Trekkers

12.

Bể bơi trong nhà

29.

Biệt thự Sông Thu - Row Villas

13.

Bể bơi & Bar ngoài trời

30.

Swim-Up Lagoon

14.

Nhà hàng & Bar tầng thượng

31.

Lối vào phụ

15.

Sân vườn tầng thượng

32.

Biệt thự Vườn Xuân - Garden Villas

16.

Phòng hội nghị & Phòng họp

33.

Biệt thự Biển Hạ - Beach Villas

17.

Nhà hàng Trung Hoa

34.

Dinh thự Tổng Thống - Presidential Villas
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Sảnh đón xe điện
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Bãi cỏ ngoài trời

HOÀNG

18.

ÌNH

Lối vào chính
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BÌNH M
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KHU BIỆT THỰ BIỂN HẠ

BE ACH
VILLA
Bộ sưu tập sang trọng độc bản chỉ gồm 7
biệt thự Beach Villa nằm sát bên bờ biển với
tầm nhìn ôm trọn Vịnh kỳ quan. Mỗi căn Beach
Villa có hai tầng rộng rãi, với phòng khách
thông tầng phóng khoáng và bể bơi riêng vô
cực. Ngay sau mỗi biệt thự là một khu vườn nhỏ
xinh đón nắng và gió tự nhiên giao hoà với tổng
thể không gian nhằm tạo ra trải nghiệm nghỉ
dưỡng hoàn hảo nhất.
Quý chủ nhân thỏa sức tận hưởng khung cảnh
kỳ vĩ và thiên nhiên bốn mùa của Hạ Long từ
mọi góc nhìn của căn biệt thự. Tất cả được thiết
kế theo phong cách kiến trúc đặc trưng của dự
án để hoàn toàn thư giãn và tái tạo năng lượng.

VỊNH
HẠ LONG

Sơ đồ không vẽ theo tỉ lệ

SỐNG SA NG BÊN VỊNH BIỂN

Phòng Tắm Master

Nổi bật với lối kiến trúc và thiết kế
hoàn mỹ đến từng chi tiết lấy cảm
hứng từ vẻ đẹp kỳ vĩ của Vịnh Hạ
Long. Mỗi biệt thự Beach Villa được
hoàn thiện công phu với kiến trúc độc
nhất cùng nội thất trang nhã do các
nhà thiết kế uy tín tỉ mỉ tạo dựng, góp
phần đem nét tinh hoa mới đến cho
vùng Vịnh.

Phòng Ăn

Phòng Ngủ Master

K HU BIỆT THỰ BIỂN H Ạ - BEACH V ILL A

Mặt Bằng Tầng 1
Diện Tích Tầng

210 m 2

KHU BIỆT THỰ
BIỂN HẠ
BE ACH V I L L A

Tổng Số
Căn

Tổng Diện
Tích Đất

Tổng Diện Tích Sàn
Gồm Tầng Hầm

Tổng Số
Phòng Ngủ

Tổng Số
Tầng

7

436-516 m 2

572-639 m 2

3

2 tầng &
1 tầng hầm

*

Thông số có thể điều chỉnh tùy từng thời điểm theo quy định của Chủ đầu tư.

K HU BIỆT THỰ BIỂN H Ạ - BEACH V ILL A

Mặt Bằng Tầng 2
Diện Tích Tầng

228 m 2

Phòng Khách

K H U BI ỆT T H Ự V ƯỜ N XUÂ N

GA R DEN
VILLA
Hoà mình vào thiên nhiên, 9 biệt thự Garden
Villa có khoảng sân vườn rộng rãi, thảm thực
vật tự nhiên với những vách tường trang trí
mang đến sự riêng tư tuyệt đối.
Xây dựng theo lối kiến trúc tiêu biểu của dự án,
những căn Garden Villa được thiết kế ấn tượng
thành từng cụm biệt thự song lập, gồm ba tầng,
có bể bơi riêng, nằm ẩn nấp trong thiên nhiên
của khu vườn xanh mướt. Thưởng lãm trà
chiều, ngắm cảnh hoàng hôn Vịnh di sản trên
tầng ba là ý tưởng tuyệt vời để quý chủ nhân
tận hưởng sự thư thái trọn vẹn.

VỊNH
HẠ LONG

Sơ đồ không vẽ theo tỉ lệ

K H U BI ỆT T H Ự V ƯỜ N XUÂ N - GA R DE N V I L L A

Mặt Bằng Tầng 1
Diện Tích Tầng

124-131 m 2

KHU BIỆT THỰ
V ƯỜ N X UÂ N
GA R DEN V ILL A

Tổng Số
Căn

Tổng Diện
Tích Đất

Tổng Diện Tích Sàn
Gồm Tầng Hầm

Tổng Số
Phòng Ngủ

Tổng Số
Tầng

9

261-337 m 2

577-729 m 2

3

3 tầng &
1 tầng hầm

*

Thông số có thể điều chỉnh tùy từng thời điểm theo quy định của Chủ đầu tư.

K H U BI ỆT T H Ự V ƯỜ N XUÂ N - GA R DE N V I L L A

K H U BI ỆT T H Ự V ƯỜ N XUÂ N - GA R DE N V I L L A

Mặt Bằng Tầng 2

Mặt Bằng Tầng 3

Diện Tích Tầng

Diện Tích Tầng

144-152 m

145-156 m 2

2

KHU BIỆT THỰ SÔNG THU

ROW
VILLA
Ẩn mình tại chốn riêng yên bình, bộ sưu tập 24
biệt thự Row Villa được sắp xếp ngay ngắn, so le,
qua đó loại bỏ góc nhìn trực diện từ các biệt thự
khác. Cách bài trí ở ban công các tầng được thiết
kế tinh tế để tạo ra một không gian sống hoàn toàn
riêng tư.
Điều đặc biệt nhất của khu biệt thự này chính là
một hồ bơi trải dài suốt dãy biệt thự phía sau hiên
nhà, là nơi quý chủ nhân có thể thư giãn và đọc
sách bên làn nước mát lành.

VỊNH
HẠ LONG

Sơ đồ không vẽ theo tỉ lệ

K H U BI ỆT T H Ự SÔNG T H U - ROW V I L L A

Mặt Bằng Tầng 1
Diện Tích Tầng

111-117 m 2

KHU BIỆT THỰ
SÔNG THU
ROW V I L L A

Tổng Số
Căn

Tổng Diện
Tích Đất

Tổng Diện Tích Sàn
Gồm Tầng Hầm

Tổng Số
Phòng Ngủ

Tổng Số
Tầng

24

149-227 m 2

448 -492 m 2

3

3 tầng &
1 tầng hầm

*

Thông số có thể điều chỉnh tùy từng thời điểm theo quy định của Chủ đầu tư.

K H U BI ỆT T H Ự SÔNG T H U - ROW V I L L A

K H U BI ỆT T H Ự SÔNG T H U - ROW V I L L A

Mặt Bằng Tầng 2

Mặt Bằng Tầng 3

Diện Tích Tầng

Diện Tích Tầng

117-121 m

117-121 m 2

2

KHU CĂN HỘ VỊNH ĐÔNG

SKY
R ESIDENCES
Thu trọn cảnh sắc huy hoàng của Vịnh Hạ Long,
tất cả các căn hộ Sky Residences là nơi quý chủ
nhân có thể thưởng thức kỳ quan thiên nhiên mỗi
ngày từ trên cao.
Sky Residences cao 10 tầng gồm 60 căn hộ nghỉ
dưỡng sang trọng, có lối vào bao quanh bởi
tường đá trang trí nghệ thuật và thảm cây lá tươi
xanh. Sky Residences có 18 căn một phòng ngủ,
30 căn hai phòng ngủ và 12 căn ba phòng ngủ.
Từ tầng 7 đến tầng 10, mỗi căn hộ ba phòng ngủ
đều có bể bơi riêng hướng ra Vịnh, mang đến
trải nghiệm thư giãn tuyệt đối giữa khung cảnh
thiên nhiên tuyệt mỹ ngay tại chốn riêng.

VỊNH
HẠ LONG

Sơ đồ không vẽ theo tỉ lệ

Phòng Khách

Phòng Ăn

KHU CĂN HỘ VỊNH ĐÔNG - SKY RESIDENCES

Tầng 2 đến 6 (Mặt bằng điển hình)

Tầng 7 đến 10 (Mặt bằng điển hình)

*

1 Phòng Ngủ

2 Phòng Ngủ

1 Phòng Ngủ

3 Phòng Ngủ

Tổng Số
Căn Hộ

Tổng Diện Tích
Sử Dụng

Tổng Số
Căn Hộ

Tổng Diện Tích
Sử Dụng

Tổng Số
Căn Hộ

Tổng Diện Tích
Sử Dụng

Tổng Số
Căn Hộ

Tổng Diện Tích
Sử Dụng

10

56-57 m 2

30

117-146 m 2

8

56-57 m 2

12

258 -271 m 2

Thông số có thể điều chỉnh tùy từng thời điểm theo quy định của Chủ đầu tư.

*

Thông số có thể điều chỉnh tùy từng thời điểm theo quy định của Chủ đầu tư.

KHU CĂN HỘ VỊNH ĐÔNG - SKY RESIDENCES

KHU CĂN HỘ VỊNH ĐÔNG - SKY RESIDENCES

1-Phòng Ngủ (Loại 1BR1)

1-Phòng Ngủ (Loại 1BR1’)

Tổng Diện Tích Sử Dụng

Tổng Diện Tích Sử Dụng

56 m

57 m 2

2

Khu Vực Trong Nhà

Khu Vực Trong Nhà

47-48 m 2

48 m 2

Khu Vực Ban Công

Khu Vực Ban Công

9m

9 m2

2

KHU CĂN HỘ VỊNH ĐÔNG - SKY RESIDENCES

KHU CĂN HỘ VỊNH ĐÔNG - SKY RESIDENCES

2-Phòng Ngủ (Loại 2BR1)

2-Phòng Ngủ (Loại 2BR1’)

Tổng Diện Tích Sử Dụng

Tổng Diện Tích Sử Dụng

132 m

132 m 2

2

Khu Vực Trong Nhà

Khu Vực Trong Nhà

113 m 2

113 m 2

Khu Vực Ban Công

Khu Vực Ban Công

19 m

19 m 2

2

KHU CĂN HỘ VỊNH ĐÔNG - SKY RESIDENCES

KHU CĂN HỘ VỊNH ĐÔNG - SKY RESIDENCES

2-Phòng Ngủ (Loại 2BR2)

2-Phòng Ngủ (Loại 2BR2’)

Tổng Diện Tích Sử Dụng

Tổng Diện Tích Sử Dụng

117-146 m

117-146 m 2

2

Khu Vực Trong Nhà

Khu Vực Trong Nhà

106 m 2

106 m 2

Khu Vực Ban Công

Khu Vực Ban Công

11-40 m

11-40 m 2

2

KHU CĂN HỘ VỊNH ĐÔNG - SKY RESIDENCES

3-Phòng Ngủ (Loại 3BR1)
Tổng Diện Tích Sử Dụng

271 m 2
Khu Vực Trong Nhà

190 m 2
Khu Vực Bể Bơi

29 m 2
Khu Vực Ban Công
(bao gồm bể bơi)

81 m 2

Phòng Ngủ Master

KHU CĂN HỘ VỊNH ĐÔNG - SKY RESIDENCES

KHU CĂN HỘ VỊNH ĐÔNG - SKY RESIDENCES

3-Phòng Ngủ (Loại 3BR2)

3-Phòng Ngủ (Loại 3BR3)

Tổng Diện Tích Sử Dụng

Tổng Diện Tích Sử Dụng

258 m

271 m 2

2

Khu Vực Trong Nhà

Khu Vực Trong Nhà

190 m 2

190 m 2

Khu Vực Bể Bơi

Khu Vực Bể Bơi

23 m

21-29 m 2

2

Khu Vực Ban Công
(bao gồm bể bơi)

Khu Vực Ban Công
(bao gồm bể bơi)

67 m 2

81 m 2

DINH THỰ TỔNG THỐNG

PR ESIDENTI A L
VILLA
Biểu tượng vô song của toàn bộ khu nghỉ dưỡng,
dinh thự Tổng thống Presidential Villa tọa lạc tại vị
trí ven biển đắc địa nhất dự án. Chắt lọc tinh hoa
thiết kế, nét tráng lệ của Presidential Villa thể hiện
không chỉ ở diện tích xây dựng lớn nhất, mà còn
nằm ở số lượng phòng ngủ cùng tiện nghi vượt trội
của dinh thự này.
Ngay từ đại sảnh tại trung tâm, có thể nhìn thấy
không gian bếp mở, kết nối với phòng ăn, khu vực giải
trí, phòng khách, thư viện, phòng chiếu phim, phòng
tập gym và phòng tắm riêng cho khách. Trong khi đó,
7 phòng ngủ được sắp xếp trải đều trên ba tầng của
dinh thự.
Thiết kế của dinh thự chú trọng tính kết nối và cảnh
quan bao quanh nhằm đảm bảo tính riêng tư
tuyệt đối cho quý chủ nhân. Presidential Villa mang
đến trải nghiệm không gian bên ngoài tuyệt vời với
ban công đón nắng trực tiếp, chòi thư giãn, bể bơi
riêng biệt, vườn cảnh quan, tất cả đều được bài trí
ngay trước dinh thự để hướng trọn tầm mắt nhìn ra
Vịnh di sản.

K H A I MỞ TR Ả I NGHIỆM
ĐẲ NG C Ấ P T H Ế GIỚ I
TẠ I NƠ I DI SẢ N
H U Y Ề N T HOẠ I

LIVE THE
I N T E R C O N T I N E N T A L® L I F E

Tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời với tiện nghi, tiện ích và dịch vụ độc đáo từ
thương hiệu InterContinental ® Hotels & Resorts lừng danh thế giới.

DỊCH V Ụ ĐẲ NG C Ấ P
I N T E RC O N T I N E N TA L®

*

InterContinental® Hotels & Resorts luôn
mang đến dịch vụ tiêu chuẩn cao nhất, hòa
quyện của sự am tường văn hoá bản địa với
bề dày kinh nghiệm trên toàn thế giới. Hệ
thống dịch vụ chất lượng lừng danh sẽ giúp
mang đến những trải nghiệm hoàn hảo với
sự thông hiểu khách hàng cùng kiến thức
địa phương sâu rộng.

*

TR Ả I NGHIỆM

TỔ CH ỨC HỘI T H ẢO &

KHÁ M PHÁ NHỮ NG TIỆN NGHI CHĂ M SÓC

Ẩ M T H ỰC ĐẶC SẮC

HỘI NGH Ị SA NG T RỌNG

S Ứ C K H O Ẻ VÀ G I Ả I T R Í Đ Ẳ N G C Ấ P

Trải nghiệm ẩm thực đặc sắc, tinh tế của thế
giới và Việt Nam với vô vàn sự lựa chọn về
món ăn tại năm nhà hàng và quầy bar trong
khu nghỉ dưỡng. Với sắc màu và hương
vị đa dạng, các món ăn được chế biến từ
những nguyên liệu tươi ngon từ biển khơi
dưới bàn tay những đầu bếp xuất sắc.

Ghi chú: Một số dịch vụ được bao gồm, và một số dịch vụ sẽ có tính phí.

Những buổi hội thảo, hội nghị hoặc yến tiệc
sẽ được diễn ra trang trọng nhất tại 6 phòng
họp được trang bị hiện đại, với phòng lớn
nhất có sức chứa hơn 500 người. Đội ngũ
nhân viên kinh nghiệm của InterContinental®
sẽ giám sát từng chi tiết nhỏ để các sự kiện
được diễn ra tốt đẹp nhất.

HARNN
H E R I TAGE SPA

PHÒNG GY M
ĐA NĂ NG

C ÂU L ẠC BỘ T R Ẻ E M
PLANET TREKKERS

Dựa vào phương pháp chăm
sóc bằng thảo dược truyền
thống Phương Đông kết hợp
với liệu pháp tự nhiên, mỗi
liệu trình chăm sóc HARNN
đều được thiết kế tỉ mỉ giúp
tăng cường sức khoẻ qua
việc hồi phục sự cân bằng
tự nhiên của cơ thể và
tinh thần.

Với không gian hiện đại
và sang trọng, đa dạng chế
độ tập luyện từ nhẹ nhàng
đến tăng cường chuyên sâu,
mang đến sức khoẻ dẻo dai,
tinh thần tươi mới, cân
bằng hơn và kết nối hơn.

Đây là dịch vụ nổi bật đặc
trưng của InterContinental®
đem tới vô số các hoạt động
dành riêng cho trẻ em và gia
đình, những trò chơi tương
tác cao, các hoạt động gắn
liền với nước và được thiết
kế nhằm khơi gợi sự tìm tòi,
khám phá và tính sáng tạo.

SỐNG SA NG T RỌNG BÊ N
V Ị N H BI Ể N BỐN M ÙA
Điều khẳng định dấu ấn khác biệt của
InterContinental® Residences Halong Bay chính là
trải nghiệm sang trọng bốn mùa trong năm tại chốn
nghỉ dưỡng thiên đường mà không một vùng bờ
biển nào trên đất nước Việt Nam có được. Còn gì
tuyệt vời hơn khi trải rộng tầm mắt chiêm ngưỡng
sắc xanh kỳ ảo của vịnh biển bình minh ngày Hè,
những đêm trăng huyền ảo của mùa Thu, màn
sương bạc mông lung của buổi sớm mùa Xuân, và
những chiều Đông khi bóng núi chạy dài từng vệt
trên mặt nước chùm lên sóng bạc. Bên cạnh đó,
InterContinental® Residences Halong Bay còn mang
đến cơ hội quý giá để trở thành một phần của cộng
đồng thượng lưu, ưu tú. Đã đến lúc đầu tư vào dự
án xứng tầm di sản và hưởng trọn cuộc sống sang
trọng bốn mùa tại Nơi ghi dấu huyền thoại.

InterContinental®️ Residences Halong Bay
được cung cấp thương hiệu bởi tập đoàn
InterContinental Hotels Group (IHG), mang
thương hiệu InterContinental®️ Hotels & Resorts thương hiệu khách sạn quốc tế sang trọng lớn nhất
trên thế giới với hơn 200 khách sạn.
Tại InterContinental Hotels & Resorts, những
chuyến viễn du luôn tràn đầy hứng khởi.
Thương hiệu luôn tận tâm phục vụ những du
khách trân trọng và tận hưởng phong cách sống
InterContinental – sự kết hợp giữa nét quyến rũ
của những điểm đến hấp dẫn pha trộn với bí quyết
quốc tế và sự am tường về văn hóa địa phương.
®️

Là một trong những thương hiệu khách sạn sang
trọng đẳng cấp quốc tế đầu tiên trên thế giới,
thương hiệu luôn tiên phong tại các điểm đến quốc
tế trong hơn bảy thập kỷ qua. Mỗi khách sạn của

Chú thích: InterContinental ® Phu Quoc Long Beach Resor t

thương hiệu đều là một điểm đến mang cá tính
riêng với phong cách và âm hưởng khác biệt, từ
những địa danh cổ kính tới những tòa nhà hiện
đại nhất thành phố và những khu nghỉ dưỡng
hấp dẫn ở khắp nơi trên thế giới.
IHG ®️ (InterContinental Hotels Group)
[LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] là tập
đoàn toàn cầu với danh mục các thương
hiệu khách sạn đa dạng, bao gồm Six Senses
Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts,
InterContinental®️ Hotels & Resorts, Kimpton®️
Hotels & Restaurants, Hotel Indigo®️, EVEN
Hotels®️, HUALUXE ®️ Hotels and Resorts,
Crowne Plaza®️ Hotels & Resorts, voco™️,
Holiday Inn®️ Hotels & Resorts, Holiday Inn
Express®️, Holiday Inn Club Vacations®️, avid™️
hotels, Staybridge Suites®️, Atwell Suites™️
và Candlewood Suites®️.

Những Dự Án Tiêu Biểu

Với quỹ đất hơn 5,6 triệu m 2 tại Quảng
Ninh, Phú Quốc, Hà Nội, Ninh Thuận và
vẫn đang tiếp tục mở rộng đến các thành
phố và điểm đến du lịch tiềm năng, BIM
Land là một trong những công ty phát triển
hạ tầng du lịch và đầu tư bất động sản hàng
đầu Việt Nam.
Là nhà đầu tư hạ tầng du lịch và bất động
sản với tầm nhìn toàn cầu, BIM Land đã
từng bước quy hoạch và phát triển vùng đất
hoang sơ thành những khu đô thị du lịch,

khu phức hợp du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế,
ở đó quy tụ những thương hiệu nghỉ dưỡng,
tổ hợp vui chơi và giải trí đẳng cấp quốc tế.
BIM Land linh hoạt phát triển các sản phẩm,
từ tổ hợp căn hộ cao tầng, biệt thự nhà phố,
đến các khu nghỉ dưỡng và biệt thự biển nguy
nga, sang trọng... phù hợp nhu cầu phát triển
của thị trường và đặc thù của từng điểm đến.
BIM Land là công ty bất động sản đang hợp
tác với nhiều thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế
nhất tại Việt Nam.

Chú thích: (1) Regent Phu Quoc (2) Crowne Plaza Vientianne (3) InterContinental ® Phu Quoc Long Beach Resor t (4) Holiday Inn Vientianne
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2

3

4

Từ những ngày đầu thành lập vào năm
1945 tại Honolulu, chúng tôi đã đi tiên
phong trong việc thiết kế các khu khách
sạn, khu nghỉ dưỡng và các điểm đến du
lịch. Đến nay, WATG là công ty thiết kế đa
ngành có quy mô toàn cầu, chuyên cung
cấp các giải pháp Chiến lược, Quy hoạch
tổng thể, Kiến trúc, Cảnh quan và Nội thất.
Chúng tôi sở hữu tám văn phòng trên ba
châu lục cùng 500 chuyên gia trên khắp thế
giới trong các lĩnh vực sáng tạo và thiết kế
các điểm đến giải trí và khu đô thị mang
tính biểu tượng.

Triết lý thiết kế của P49Deesign dựa trên
tỉ lệ tiêu chuẩn, sự đột phá và sự hợp tác
nhóm. Các nhân viên giàu kinh nghiệm
và đội ngũ thiết kế của chúng tôi được
khuyến khích để trở thành những người
dẫn đầu qua những khóa đào tạo và trải
nghiệm ở nước ngoài. Nhờ đó, chúng tôi
nắm bắt được các tiêu chuẩn, xu hướng
mới nhất và phát triển các giải pháp thiết
kế sáng tạo và độc đáo. Mục tiêu sau cùng
của chúng tôi là cung cấp các giải pháp
phục vụ cho nhu cầu của khách hàng và
đóng góp vào một cộng đồng lớn hơn trên
toàn thế giới.

LPA là đơn vị tư vấn thiết kế ánh sáng được
thành lập vào năm 1990 bởi Kaoru Mende
với mục tiêu tạo dựng môi trường ánh sáng
nổi bật, làm phong phú thêm văn hóa và kiến
trúc của công trình. Tính đến nay, LPA có
tổng cộng 60 chuyên gia thiết kế ánh sáng với
ba văn phòng được đặt tại Tokyo, Singapore
và Hong Kong. Phần lớn các dự án của LPA
thuộc lĩnh vực thiết kế ánh sáng kiến trúc,
với nhiều thành tựu thiết kế nổi bật cho các
khu dân cư, văn phòng, trung tâm thương
mại, không gian công cộng và ánh sáng cảnh
quan cũng như các dự án chiếu sáng đô thị
quy mô lớn. LPA được đánh giá là đơn vị tư
vấn ánh sáng hàng đầu thế giới.

Kết hợp di sản và nền tảng kinh nghiệm
hơn 35 năm về các giải pháp và kĩ thuật
thiết kế đương đại, đội ngũ của chúng tôi
bao gồm các kiến trúc sư cảnh quan, nhà
thiết kế, nghệ sĩ, nhà làm vườn và nhà
sinh thái học đầy tâm huyết và tài năng,
hợp tác với nhau trong các dự án để tạo
nên môi trường cảnh quan độc đáo, kết
nối giữa con người và thiên nhiên. Các
dự án mang tính biểu tượng của chúng
tôi được thực hiện tại hơn 30 quốc gia
trên toàn thế giới, bao gồm các khách sạn,
khu nghỉ dưỡng, khu dân cư, trung tâm
thương mại, khu dự trữ sinh quyển, địa
danh lịch sử, công viên, không gian công
cộng và các dự án cơ sở hạ tầng xanh.
Nằm trong danh mục đa dạng của chúng
tôi là rất nhiều những thiết kế cảnh quan
cho các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và
khu dân cư sang trọng đã trở thành biểu
tượng trên thế giới.

ĐỂ B I Ế T T H Ê M T H Ô N G T I N C H I T I Ế T,
VUI LÒNG LIÊN HỆ

+84 98 99999 01
HOẶC X E M TẠ I

InterContinentalResidencesHalongBay.com.vn

Miễn Trừ Trách Nhiệm: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất Hạ Long (gọi tắt là “BIM Hạ Long”), một công ty con thuộc Tập đoàn BIM, là chủ sở hữu và đơn vị phát triển khu biệt thự và căn hộ tại InterContinental Residences Halong Bay (“Khu Biệt Thự và Căn Hộ”,
và mỗi căn hộ/biệt thự gọi là “Căn Hộ/Biệt Thự Nghỉ Dưỡng”), hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc phát triển, quảng bá tiếp thị và kinh doanh Căn hộ/Biệt thự Nghỉ dưỡng. Các Căn Hộ/Biệt Thự Nghỉ Dưỡng không thuộc quyền sở hữu, không được phát triển hoặc được
bán bởi InterContinental Hotels Group PLC, InterContinental Hotels Group (Asia Pacific) Pte. Ltd. hoặc bởi bất kỳ công ty liên kết nào của các công ty này (gọi chung là “IHG”). Không tồn tại bất kỳ mối quan hệ liên doanh, hợp tác kinh doanh, sở hữu hay các mối quan hệ
tương tự nào khác giữa BIM Hạ Long và IHG. IHG không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức hoặc trạng thái nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố hay bảo đảm về lợi nhuận cho thuê dự kiến hay lợi nhuận cho thuê cam kết. BIM Hạ Long,
tùy theo quyết định riêng của mình hoặc theo yêu cầu của chính quyền địa phương hoặc các cơ quan khác, có thể thay đổi thiết kế bên trong của Khu Biệt Thự và Căn Hộ và/hoặc của mỗi Căn Hộ/Biệt Thự Nghỉ Dưỡng khác với thiết kế được trình bày trong tài liệu này và/
hoặc được thể hiện trong bất kỳ tài liệu và/hoặc hình thức quảng bá tiếp thị nào khác bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ ý tưởng, chương trình hoặc tài liệu quảng cáo, tiếp thị và/hoặc kinh doanh nào, hoặc bất kỳ nội dung nào khác được đăng tải trên bất kỳ trang
thông tin điện tử nào được duy trì bởi BIM Hạ Long. Các thiết kế và vật liệu của Căn Hộ/Biệt Thự Nghỉ Dưỡng được trình bày trong các tài liệu này là tượng trưng cho sản phẩm cuối cùng theo dự kiến. Các Căn hộ/Biệt thự Nghỉ dưỡng thực tế có thể có sự khác biệt về vật
liệu và nội thất.
Đơn vị IHG có liên quan chỉ là bên tư vấn vận hành được chỉ định và là nhà cung cấp thương hiệu “InterContinental” cho Căn Hộ/Biệt Thự Nghỉ Dưỡng, và việc sử dụng tên gọi “InterContinental” và các dấu hiệu liên quan được điều chỉnh chặt chẽ bởi các thỏa thuận cụ thể
giữa BIM Hạ Long và IHG. Tên gọi, thiết kế, các hình ảnh nhận diện thương hiệu (logomarks), các nhãn hiệu và các dấu hiệu liên quan của “InterContinental” thuộc sở hữu độc quyền của IHG và không thuộc sở hữu hoặc được quản lý bởi BIM Hạ Long hoặc BIM Group. Người
mua hoặc chủ sở hữu Căn Hộ/Biệt Thự Nghỉ Dưỡng sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích dưới bất kỳ hình thức hoặc trạng thái nào từ thương hiệu, các hình ảnh nhận diện thương hiệu (logomarks) hoặc các dấu hiệu liên quan của “InterContinental”, và không được sử dụng
thương hiệu, các hình ảnh nhận diện thương hiệu (logomarks) hoặc các dấu hiệu liên quan của “InterContinental” trong việc bán lại bất kỳ Căn Hộ/Biệt Thự Nghỉ Dưỡng nào hoặc cho bất kì mục đích nào khác. Sự ràng buộc của IHG với tư cách là đơn vị tư vấn vận hành và
nhà cung cấp thương hiệu “InterContinental” cho Khu Biệt Thự và Căn Hộ không mang tính vĩnh viễn và có thể kết thúc tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo cho hoặc được sự đồng ý của người mua hoặc chủ sở hữu của các Căn Hộ/Biệt Thự Nghỉ Dưỡng, trong
trường hợp này, thương hiệu InterContinental sẽ được loại ra khỏi Khu Biệt Thự và Căn Hộ và khỏi mỗi Căn Hộ/Biệt Thự Nghỉ Dưỡng và không dẫn chiếu đến thương hiệu “InterContinental” đối với Khu Biệt Thự và Căn Hộ hoặc Các Căn Hộ/Biệt Thự Nghỉ Dưỡng.
Ngoài ra, bằng việc chấp thuận cho BIM Hạ Long và Tập đoàn BIM sử dụng có giới hạn nhãn hiệu và các dấu hiệu biểu tượng của IHG, IHG không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay sự bảo đảm nào, dù được thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý, về tính chính xác, tính phổ biến, độ tin cậy
hoặc tính đầy đủ của thông tin trong tài liệu này và IHG không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thông tin được nêu trong tài liệu này.

Hình ảnh và thông tin là chính xác tại thời điểm in tài liệu này. Tuy nhiên, đây không phải là sự đảm bảo hay số liệu để sử dụng trong hợp đồng mua bán. Mọi thông số kỹ thuật và hình ảnh có thể được thay đổi bởi chính quyền địa phương hay Nhà phát triển do yêu cầu thực tế theo thời gian.

