


T I N H  HOA  ĐÁ N H  T H Ứ C  MỌI  C Ả M  QUA N



THANH SẮC Á ĐÔNG
RẠNG DANH THƯƠNG HIỆU



Hình thành từ những năm 1970, Regent là thương hiệu khách sạn đầu tiên của châu 
Á rạng danh quốc tế bởi tinh hoa khác biệt, khẳng định vị thế vững mạnh trong một 
ngành công nghiệp mà trước đây bị chi phối hoàn toàn bởi các thương hiệu của châu 
Âu và châu Mỹ. Sau gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay, Tập đoàn Regent 
Hotels Group sở hữu và điều hành gần 20 khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên toàn cầu với 
hệ thống các thương hiệu gồm Regent Hotels & Resorts, Silks Place và Just Sleep. Trong 
đó, Regent Hotels & Resorts là thương hiệu cao cấp nhất trong hệ thống.

Niềm kiêu hãnh cũng như triết lý này vẫn luôn được giữ vững theo nền tảng mà Robert 
Burns đã đặt ra từ những ngày đầu gây dựng thương hiệu. 

“Điều tiên quyết làm nên danh tiếng của chúng tôi là sự sang 
trọng và điểm chung duy nhất của các khách sạn Regent trên 
toàn cầu là tính độc bản”

Robert H. Burns, Người sáng lập Regent Hotels



CHẤT LƯỢNG XỨNG TẦM
ĐẲNG CẤP THƯƠNG HIỆU 6 SAO



Trong suốt gần 50 năm qua, những du khách với gu thưởng thức sành sỏi luôn luôn hài 
lòng với trải nghiệm nghỉ dưỡng vừa bảo đảm tiện nghi thượng hạng, vừa duy trì cảm 
giác thư giãn an nhiên tuyệt đối tại Regent trên khắp thế giới. Regent cũng trở thành 
một trong những thương hiệu khách sạn được nhiều ngôi sao lừng danh thế giới yêu 
thích nhất.

Năm 1990, Regent đặc biệt ghi dấu ấn đậm nét khi trở thành địa điểm lý tưởng cho bộ 
phim lãng mạn kinh điển hay nhất mọi thời đại “Pretty Woman”, nhờ vẻ đẹp cổ điển 
tráng lệ của kiến trúc khách sạn Regent Beverly Wilshire. Hình ảnh thương hiệu nghỉ 
dưỡng 6 sao Regent thực sự trở thành biểu tượng với sự kiện vua nhạc Pop Micheal 
Jackson đích thân lựa chọn Regent Đài Bắc làm chốn dừng chân năm 1993 & 1995. Từ 
đây, Regent liên tục chào đón hàng loạt ngôi sao quốc tế như Beyoncé, Mariah Carey, 
Cindy Crawford, Tom Cruise, Celine Dion, Whitney Houston, Elton John, Michael 
Jordan, Lang Lang, Sophie Marceau, Lionel Richie, Keanu Reeves, gần đây nhất là biểu 
tượng pop đương đại Lady Gaga ghé thăm và mua sắm tại Regent Galleria. Niềm tin 
cậy của những vị khách có gu thưởng thức sành sỏi quả thực là bảo chứng cho đẳng cấp 
thương hiệu. Cảm giác hài lòng tuyệt đối không chỉ đến từ những tiện nghi sang trọng, 
mà quan trọng hơn, điểm cuốn hút khiến các ngôi sao và người nổi tiếng tiếp tục quay 
lại Regent nghỉ dưỡng chính là dịch vụ tinh tế luôn được chăm chút và đo ni đóng giày, 
đáp ứng cho phong cách sống của mỗi cá nhân. Một dấu son tạo ấn tượng khó phai 
trong lòng du khách là dịch vụ quản gia cao cấp, phục vụ 24/24 cho các khách VIP tận 
hưởng dịch vụ cá nhân hóa khi lưu trú tại hệ thống của Regent.
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TINH HOA HOÀ QUYỆN
NƠI ĐẢO NGỌC



Từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ, sự hiện diện của Regent ngày một 
mở rộng trên khắp thế giới, tại những vị trí chiến lược, thủ phủ của 
những vùng đất không chỉ sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên trời phú hay 
không gian văn hoá độc đáo, mà còn mang tiềm năng phát triển vượt 
trội cho nhà đầu tư. Mỗi một địa danh mà Regent Hotels & Resorts 
in dấu đều mang đến một bản giao hưởng ngân nga giàu cảm xúc. 
Và giờ đây, Regent Hotles & Resorts tiếp tục viết thêm những thanh 
sắc mới trong bản giao hưởng hoàn hảo tại Việt Nam, trên hòn “đảo 
Ngọc” mang tên Phú Quốc. Dưới bàn tay thiện nghệ của các chuyên 
gia, Regent Residences Phu Quoc chắc chắn sẽ hoà quyện tinh hoa 
của đất và người nơi đây, tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng thượng 
hạng lay động cảm xúc của mỗi du khách.



THANH SẮC MỚI
TRONG BẢN GIAO HƯỞNG THANH TAO

TRÊN HÒN ĐẢO NGỌC



“GIẤU” ĐẠI DƯƠNG 
CHO RIÊNG MÌNH



Nằm ngay tại vị trí trung tâm của bãi biển hoang sơ đẹp tinh khôi 
nhất Phú Quốc - Bãi Trường, Regent Residences Phu Quoc ôm trọn 
một khoảng đại dương cho riêng mình. Tại nơi mà bờ cát trắng mịn 
như tơ, làn nước biển xanh màu ngọc bích, mọi giác quan thật dễ 
dàng được thả lỏng và gợi mở. Không chỉ thế, Regent Residences Phu 
Quoc còn thừa hưởng một lợi thế về vị trí hết sức vượt trội. Dự án 
cách hai khu dân cư lớn nhất của đảo Ngọc là thị trấn Dương Đông 
và thị trấn An Thới chỉ 12 phút đường bộ. Đồng thời, khoảng cách tới 
sân bay quốc tế Phú Quốc cũng vô cùng thuận tiện chỉ trong 7 phút, 
với nhiều đường bay thẳng kết nối tới các thành phố lớn trong khu 
vực chỉ vỏn vẹn trong khoảng 1 giờ bay. 



Đưa du khách đến một thiên đường nghỉ dưỡng thực sự, đáp ứng mọi 
khía cạnh của một kỳ nghỉ hoàn hảo, Regent Residences Phu Quoc 
nằm trong quần thể khu phức hợp du lịch Phu Quoc Marina, nơi hội 
tụ các thương hiệu danh tiếng cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, thư 
giãn và ẩm thực. Sở hữu địa thế chiến lược sát biển nhất trong tổng thể 
khu phức hợp  du lịch, Regent Residences Phu Quoc không chỉ có đặc 
quyền “giấu” một góc đại dương cho riêng mình, mà tại đây mọi tiên 
ích giải trí, ẩm thực cũng thực sự chỉ ngay ngoài ngưỡng cửa.



BAO BỌC BỞI THẾ GIỚI
ẨM THỰC VÀ GIẢI TRÍ
CỦA PHU QUOC MARINA

• Quảng trường biển & Con đường lễ hội 63m.

• Sailing Club Phu Quoc - một trong những chuỗi dịch vụ 
vui chơi giải trí hàng đầu Đông Nam Á bao gồm quán bar, 
hộp đêm và những dịch vụ thư giãn tốt nhất.

• Công viên nước tiêu chuẩn quốc tế được quản lý bởi 
tập đoàn Whitewater West, một tập đoàn danh tiếng 
của Canada.

• Các cụm nhà hàng ven biển.



TINH HOA ĐỘC BẢN



TỔNG QUAN DỰ ÁN
Tổng diện tích dự án: 15ha 
   
   Biệt thự nghỉ dưỡng
   76 căn biệt thự

        Loại hình             Số lượng                                        
        • Biệt thự Row Villa 2 tầng - 3 phòng ngủ   8
        • Biệt thự Row Villa 2 tầng - 2 phòng ngủ   16
        • Biệt thự Sea View 2 tầng - 3 phòng ngủ   26
        • Biệt thự Lake Villa - 3 phòng ngủ    20
        • Biệt thự Lake Center Villa - 4 phòng ngủ   2
        • Biệt thự Beach Villa - 4 phòng ngủ   2
        • Biệt thự Beach Villa - 3 & 4 phòng ngủ   2
   
   Sky villa 
   42 căn        
        •  Biệt thự Sky Villa - 2 phòng ngủ    42

   Khối khách sạn 
   Phòng khách sạn hạng sang     120 

Tư vấn kiến trúc và nội thất: Blink Design Group Co.,Ltd
Tư vấn cảnh quan: Element Design Studio
Tư vấn ánh sáng: Lighting Planners Associates (S) Pte Ltd
Tư vấn thiết kế cơ điện: Indochine Engineering
Tư vấn bếp và ẩm thực: CKP Hospitality Consultants 



Góp nhặt những tinh túy địa phương, hình ảnh Regent Residences 
Phu Quoc được lấy cảm hứng từ VIÊN ĐÁ OPAL đa sắc, có thể thay 
đổi màu dưới những ánh sáng khác nhau, biểu tượng cho hy vọng, 
niềm tin và sự thành đạt. Những VIÊN OPAL thường được nhắc tới 
với khả năng làm cho trực giác trở nên tinh nhạy giúp tạo ra nhiều 
cảm hứng. Bởi vậy, tựa một VIÊN OPAL thô nguyên bản đặt dưới ánh 
sáng mặt trời lấp lánh, bên mặt biển xanh ngắt, Regent Residences 
Phu Quoc đánh thức những cảm quan tinh tế khác biệt trong mỗi 
khách hàng, dẫn lối những cảm xúc rất riêng. Những sắc xanh khác 
nhau được thể hiện ở diện tích rất lớn của hồ nước, bể bơi và cảnh 
quan cây cối, bao phủ lấy sắc nâu, sắc đen từ gỗ và đá của những căn 
biệt thự được thiết kế theo màu sắc kiến trúc Việt, kiến tạo sự tổng 
hòa cuốn hút, hoàn hảo tới từng góc cạnh như một VIÊN OPAL 
quý hiếm.



Chìa khóa tạo nên kiến trúc “độc bản” của Regent Residences Phu Quoc là việc kết nối 
thành công giữa nền tảng kiến trúc Việt cổ điển với những nét tối giản hiện đại, tiện 
nghi. Điều này làm nên một không gian nghỉ dưỡng vừa mộc, vừa sang, vừa phù hợp 
với khí hậu bản địa. 

Mang trong mình đặc trưng kiến trúc Việt, hầu hết các thành phần cấu trúc dự án được 
làm bằng gỗ, lấy cảm hứng từ hệ giằng gỗ của nhà truyền thống Việt Nam để áp dụng 
trong cả thiết kế kiến trúc và thiết kế nội thất. Tính liên kết, nâng đỡ giữa các cột, xà và 
kẻ nhà tạo nên một kết cấu hết sức tinh tế đi kèm với dốc mái ngói thẳng mang đến sự 
thanh thoát cho toàn bộ không gian. Việc sử dụng vật liệu thuần Việt, bền đẹp theo thời 
gian như nền đá bazan đen, mái ngói vẩy cá hay gỗ tếch… phù hợp với điều kiện khí 
hậu nhiệt đới lại góp phần tạo nên một Regent Residences Phu Quoc đậm đà bản sắc. 

Không chỉ vậy, Regent Residences Phu Quoc còn mang một hơi thở rất riêng ở nghệ 
thuật kiến tạo khoảng không nội - ngoại thất hài hoà giữa ngôi nhà chính với cảnh quan 
bao quanh. Những diện tích mặt nước rộng phản chiếu chân trời và đại dương xen kẽ 
những khoảng sân vườn nhiệt đới sẽ mang tới cảm giác như bồng bềnh trên mây nước 
mà hiếm có một khu nghỉ dưỡng nào có được.



ĐẶC QUYỀN KHÔNG GIAN 
NGHỈ DƯỠNG 

Tại Regent Residences Phu Quoc, kiến trúc villa biệt lập trong lòng khu tổ hợp nghỉ dưỡng 
mang tới sự chuyển tiếp nhịp nhàng cho không gian “riêng - chung”, tối đa hóa tầm nhìn 
hướng biển và không gian mặt nước cho các căn biệt thự. Nét son cho phong cách nghỉ dưỡng 
sang trọng hoàn mỹ của Regent Residences Phu Quoc nằm ở sự đa dạng các loại hình biệt thự 
và đặc biệt là hệ thống tách phòng biệt lập với bể bơi riêng ở từng phòng. Điều này đảm bảo 
trọn vẹn sự yên tĩnh riêng tư lại tạo nên tính linh hoạt của từng căn biệt thự, mở rộng khả năng 
cho thuê của mỗi biệt thự. Hệ thống tách phòng của dự án cũng hoàn toàn phù hợp để là nơi 
lưu trú cho 2 đến 3 nhóm khách khác nhau.



BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG
ROW VILLAS

Chú trọng cảm quan và trải nghiệm, lối vào của các 
biệt thự 2 tầng Row Villas là những khoảng sân nhỏ 
với thiết kế giếng trời thu hút ánh sáng và lưu thông 
không khí. Nếu như tầng trệt của các biệt thự này 
được bố trí bể bơi nhỏ với nhà phụ riêng biệt thì 
tầng hai mở ra cả một khoảng không rộng mở với bể 
bơi vô cực có tầm nhìn hướng biển. 



BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG
SEA VIEW VILLAS

Giây phút bạn ngâm mình tại bể bơi riêng nằm 
lọt trong không gian xanh mát của khu vườn nội 
uyển trong biệt thự, mọi giác quan sẽ được lay động 
trước thanh sắc dịu ngọt và cảm thụ riêng tư tuyệt 
đối của nơi này. Là biệt thự 2 tầng biệt lập, Sea View 
Villas bắt trọn phong vị của biển trời với ban công 
rộng mở ra toàn cảnh biển bao la, cùng hồ bơi vô 
cực mát tầm mắt. 



BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG 
LAKE VILLAS

Regent Residences Phu Quoc đặc biệt chú trọng 
việc áp dụng tinh hoa nơi bản địa vào từng góc kiến 
trúc, tạo nên một đẳng cấp sống tuy mộc mà sang 
trong từng ngóc ngách của căn biệt thự Lake Vil-
las. Sát cạnh bên hồ tràn với tầm nhìn hướng biển, 
phản chiếu toàn bộ nét đẹp lộng lẫy mà nên thơ của 
sắc trời Phú Quốc.



BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG
LAKE CENTER VILLAS

Lake Center Villas tọa lạc ngay trung tâm hồ, 
chiếm trọn tầm nhìn đẹp nhất hướng ra biển xanh 
ngút ngàn. Sở hữu bể bơi và sân vườn rộng cùng 
nhà rạp riêng cho mỗi nhóm, Lake Center Villas 
chính là một trong những căn biệt thự nổi trội 
nhất của Regent Residences Phu Quoc.



BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG
BEACH VILLAS

Làn cát trắng tinh khôi, đường bờ biển dài thoai 
thoải, và đại dương xanh ngắt tạo ra giá trị khác biệt 
và dấu ấn khó phai cho các căn biệt thự nằm sát biển. 
Đây thực sự là không gian đáng mơ ước đối với bất 
kỳ ai. Bước vào không gian nơi đây, chắc chắn bạn sẽ 
bị mê hoặc bởi vẻ quyến rũ không thể cưỡng lại của 
các siêu biệt thự này. Những ô cửa kính lớn bao trọn 
lấy cảnh quan xung quanh, đồng thời phản chiếu sắc 
biển xanh ngọc làm vẻ đẹp của những căn biệt thự 
biển thêm lung linh, huyền diệu.



SKY VILLAS

Là loại hình biệt thự vô cùng độc đáo và còn rất mới 
lạ tại thị trường Việt Nam, các căn Sky Villas (biệt 
thự trên không) có diện tích lớn và tầm nhìn ngoạn 
mục. Nhờ được xây dựng cao tầng lại nằm sau các 
khối biệt thự khác, các căn Sky Villas mang đến 
không gian sang trọng thời thượng với bể bơi hướng 
thẳng ra biển.





TẬN HƯỞNG TIỆN ÍCH 
MANG TẦM ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ

KHỐI SKY VILLAS TẦNG TRỆT

TẦNG HẦM

SẢNH TIẾP ĐÓN

Sky Bar

Khu vực đỗ xe

Nhà hàng chuẩn Michellin

Nhà hàng 24/7

Bể bơi trung tâm & Beach Club

Khu vực dành riêng cho gia đình

Khu vui chơi trẻ em

Spa và dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Khu vực đỗ xe

Quầy lễ tân

Đại sảnh

Khu vực mua sắm & trưng bày nghệ thuật

Phòng hội nghị

Rooftop Bar 

Phòng Gym Cao Cấp

KHỐI KHÁCH SẠN



CHẤT LƯỢNG
THƯỢNG HẠNG

TRẢI NGHIỆM SPA
GIỮA LÒNG THIÊN NHIÊN

NHÀ HÀNG 
CHUẨN MICHELLIN

BỂ BƠI VÔ CỰC 
HƯỚNG BIỂN

SKY BAR, PHÒNG TẬP
GYM CAO CẤP

Được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín, vận 
hành với thương hiệu quốc tế, thiết kế kiến 
trúc và nội thất chi tiết tỉ mỉ với nguồn cảm 
hứng phong phú, tinh túy đậm nét Việt, Re-
gent Residences Phu Quoc mang đến dấu 
ấn mới cho chuẩn mực nghỉ dưỡng 6 sao tại 
Việt Nam.

Chắc chắn không thể bỏ lỡ những giây phút 
thư thái thả lỏng hoàn toàn giữa đất trời Phú 
Quốc với dịch vụ spa cao cấp chuyên nghiệp, 
kết hợp với không gian kiến trúc tĩnh tại đậm 
đà văn hoá phương Đông vốn luôn ưu tiên sự 
cân bằng trong tâm tưởng lên hàng đầu. Cảm 
nhận sức sống tươi mới trong cơ thể đang 
dần lấp đầy, trong không gian xanh mát cùng 
mùi hương thiên nhiên chính là trạng thái 
thư giãn cao nhất.

DỊCH VỤ QUẢN GIA 
ĐẶC QUYỀN 

Mỗi vị khách dừng chân tại Regent xứng 
đáng tận hưởng sự chăm sóc tuyệt đối chu 
đáo đến từ dịch vụ Quản gia cao cấp - dịch 
vụ mang đẳng cấp siêu sang mà các ngôi sao 
hàng đầu rất ưa thích. Các quản gia sẽ nắm 
bắt từng chi tiết nhỏ nhất về phong cách của 
mỗi vị khách, luôn luôn sẵn sàng phục vụ 
24/7 nhằm mang đến trải nghiệm cá nhân 
hoá thực sự lý tưởng, xứng tầm gu thưởng 
thức sành sỏi. 

Hướng tói phong phú hoá cảm nhận sắc - 
hương - vị trong những gì tinh túy của ẩm 
thực Việt Nam và thế giới, nhà hàng tại 
Regent Residences Phu Quoc kết hợp nguồn 
nguyên liệu tươi mới ngay tại đảo ngọc Phú 
Quốc cùng với tài hoa của những vị đầu bếp 
danh tiếng tạo nên một thế giới ẩm thực xa 
hoa, tinh tế trong lòng khu nghỉ dưỡng.

Bể bơi vô cực mang đến những giây phút thư 
giãn thả hồn vào thiên nhiên, để nguồn nước 
làm tinh khôi lại mọi xúc cảm, là lúc bạn tìm 
lại chính mình trước cảnh bình minh rạng rỡ 
hay hoàng hôn dịu êm bên đại dương xanh 
thẳm bao la.

Mong muốn mang tới một nhịp sống tĩnh 
tại mà vô cùng mới lạ nơi cảnh sắc biển trời 
Phú Quốc, Regent Residences Phu Quoc 
cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ, 
thoả mãn mọi yêu cầu dù khắt khe nhất của 
khách hàng. 



ĐẶC QUYỀN CHO 
NHÀ ĐẦU TƯ TIÊN PHONG 



Phú Quốc chính là vùng đất “địa linh” hội đủ những điều kiện cũng 
như lợi thế để trở thành đặc khu kinh tế. Đặc biệt, việc chính phủ 
cho phép xây dựng casino quy mô lớn ở Phú Quốc chắc chắn sẽ giúp 
Phú Quốc chuyển mình thành điểm đến của giới thượng lưu tại Châu 
Á. Khi nhu cầu về bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc vẫn đang 
trên đà tăng trưởng nhanh, việc nhanh tay đón đầu sự xuất hiện của 
thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp 6 sao đầu tiên xuất hiện tại Phú 
Quốc , chính là quyết định sáng suốt của các nhà đầu tư tiên phong 
để sở hữu lợi thế cạnh tranh tuyệt đối trong tương lai. 

Một trong những lý do tạo nên sức hút của Regent Residences Phu 
Quoc đối với các nhà đầu tư chính là đặc trưng trong thiết kế kiến 
trúc và danh tiếng của thương hiệu quản lý vận hành. Dự án không 
chỉ mang đến lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu nghĩ dưỡng hạng sang, 
mà còn bảo đảm tiềm năng khai thác tối ưu với phương pháp tách 
phòng biệt lập, tạo nên mô hình bất động sản vô cùng linh hoạt theo 
từng kế hoạch khai thác cho thuê.



BIM GROUP
UY TÍN VỮNG BỀN



BIM Group là tập đoàn kinh tế đa ngành lớn tại Việt Nam, gắn liền nền tảng thành công 
với ba nghành nghề chính: Phát triển Du lịch và Đầu tư Bất động sản, Nông nghiệp - 
Thực phẩm và Dịch vụ Thương mại.

Riêng ở lĩnh vực bất động sản, BIM Group đã và đang phát triển nhiều dự án bất động 
sản lớn tại Việt Nam và quốc tế như: Trung tâm thương mại Syrena Tower; Khu căn hộ 
cao cấp cho thuê Fraser Suites Hà Nội với tỷ lệ lấp đầy luôn đạt trên 95% (Fraser Suites 
là thương hiệu căn hộ cao cấp thuộc tập đoàn Frasers Hospitality); Khu đô thị du lịch 
Halong Marina; Royal Square - Khu tổ hợp khách sạn - văn phòng - TTTM cao cấp hiện 
đại bậc nhất Vientiane - Lào (khu khách sạn do tập đoàn InterContinental Hotels Group 
quản lý với thương hiệu Crowne Plaza); Dự án phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp 
quốc tế Phu Quoc Marina với tổng diện tích lên tới 155 ha; Dự án InterContinental Phu 
Quoc Long Beach Resort & Residences (do tập đoàn InterContinental Hotels Group 
quản lý với thương hiệu cao cấp nhất trong hệ thống là InterContinental Hotels & 
Resorts). 

Với uy tín hơn 20 năm phát triển cùng nền tảng tài chính vững chắc, BIM Group là một 
trong những chủ đầu tư bất động sản hiếm hoi trên thị trường có đủ năng lực đáp ứng 
được những tiêu chuẩn khắt khe và chuyên nghiệp của các thương hiệu hàng đầu thế 
giới.
   
Chú trọng vào việc đảm bảo giá trị sinh lời bền vững theo thời gian, bằng cách áp 
dụng những chính sách kinh doanh hiệu quả cao, đẩy mạnh phát triển đồng bộ và giữ 
vững uy tín, BIM Group đã từng bước khẳng định vị thế tiên phong trên bản đồ doanh 
nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam.



     

DỰ ÁN THUỘC KHU PHỨC HỢP DU LỊCH PHU QUOC MARINA

Bãi Trường, Dương Tơ, Phú Quốc



Chủ đầu tư

Đơn vị quản lý vận hành 

www.regentresidencesphuquoc.com


