
Khu biệt thự liền kề San Hô nằm trong Khu đô thị Hạ Long Marina rộng hơn 287 ha được coi là Khu đô thị có vị trí đẹp và phát triển hiện 
đại nhất tại Quảng Ninh. Với quy hoạch đồng bộ, Hạ Long Marina đã trở thành lựa chọn tuyệt vời cho những nhà đầu tư và những khách 
hàng có mong muốn được sống trong một môi trường sống văn minh, tiện nghi và hiện đại. 

VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC, GIÁ TRỊ CẬN KỀ

Dạo bước trên những con đường thoáng đẹp ngay bên ngòai cổng nhà, bạn sẽ được tận hưởng làn gió biển mát lành giúp xoa dịu mọi mỏi 
mệt trong cuộc sống bộn bề… Chỉ một bước chân thôi, Vịnh Hạ Long huyền thoại đã ngay trong tầm mắt.

Từ khu biệt thự liền kề San Hô, bạn có thể dễ dàng đi đến các khu dịch vụ tiện ích khác như: trung tâm tài chính, trung tâm thể dục thể thao, 
trường học, bênh viện và đặc biệt là Tổ hợp Trung tâm thương mại & vui chơi giải trí Marine Plaza…

TẬN HƯỞNG GIÁ TRỊ SỐNG ĐÍCH THỰC BÊN VỊNH HẠ LONG HUYỀN THOẠI…

Hotl ine: 04 3718 2888   www.halongmarina.vn



San hô với những màu sắc rực rỡ, sống động từ lâu đã trở thành một đại diện về vẻ đẹp của biển khơi. Với muôn hình vạn trạng, san hô 
quyến rũ bất kỳ ai khi chiêm ngưỡng mình. Lấy ý tưởng từ những dải san hô biển tuyệt đẹp, Khu biệt thự liền kề San Hô hiện lên như một 
minh chứng cho vẻ đẹp san hô của Vịnh Hạ Long. Với lối thiết kế uốn lượn tự nhiên của những dải san hô pha trộn với lối kiến trúc hiện đại, 
bước chân vào khu phố, bạn sẽ cảm nhận ngay được hương vị trong lành của những hàng cây xanh bao quanh biệt thự đang vươn mình yểu 
điệu đung đưa trước gió. Vỉa hè trước mặt rộng 5m nối với làn đường trải rộng 15m tạo nên không gian thoáng mát để bạn có thể thả bước 
dạo chơi...

Mỗi biệt thự San Hô có diện tích đất 165 m2, gồm 3 tầng được thiết kế thông minh, kết nối với không gian ngoài trời và 
có hệ thống thông gió tự nhiên nên đối lưu không khí, cho toàn bộ căn nhà ngập tràn trong làn gió mát  lành… Diện tích 
sử dụng mỗi tầng chỉ chiếm 65% tổng diện tích, bao quanh là diện tích vườn cây xanh, là nơi lý tưởng cho những bữa 
tiệc nướng ngoài trời hay tiệc trà chiều với bạn bè và người thân.

Biệt thự San Hô gồm 04 phòng ngủ với tiện ích phòng tắm khép kín, phù hợp với việc bài trí để thể hiện được cá tính 
riêng của chủ nhân. Phòng thờ được thiết kế trên cùng với khả năng bố trí không gian thờ linh hoạt, đủ các hướng cùng 
khoảng sân thoáng đãng có thể tạo nên không gian xanh trên cao.
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