Mỹ Cảnh, Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
Tel: +84 (52) 384 2999
Fax: +84 (52) 384 2555
Email: info@sunvilla-baoninh.com.vn
Văn phòng bán hàng
144A Bùi Thị Xuân, Quận Hài Bà Trưng, Hà Nội.
Tel: 84 (4) 3978 4852
Fax: 84 (4) 3974 2455
Email: saleshn@sunvilla-baoninh.com.vn
Designed by Marmedia.vn

Brochure - Bìa đầu + cuối
BAO NINH SUNRISE | 01.04.2015

www.baoninhsunrise.com.vn

lời ngỏ

“Mặt trời bình minh
trên bán đảo Bảo Ninh ”

KHU BIỆT THỰ SINH THÁI - BẢO NINH SUNRISE ( Mặt trời bình minh trên báo đảo Bảo Ninh ) có vị trí
đắc địa, tọa lạc trên bán đảo Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. BẢO NINH SUNRISE
nằm trong quần thể Khu du lịch sinh thái SUN SPA RESORT tiêu chuẩn 5 sao, cách trung tâm thành
phố 1km với khoảng 10 phút tản bộ qua cây cầu Nhật Lệ mang phong cách kiến trúc hiện đại.
Khu biệt thự sinh thái BẢO NINH SUNRISE do Tập đoàn Trường Thịnh làm chủ đầu tư là một Tập đoàn
kinh doanh đa nghành nghề, đặc biệt trong lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng kinh doanh hạ tầng giao
thông, bất động sản và dịch vụ du lịch. BẢO NINH SUNRISE thể hiện tâm huyết của Chủ đầu tư muốn
kết tinh những giá trị truyền thống của văn hóa Việt, vẻ đẹp riêng vốn có của thiên nhiên ban tặng.
Hơn thế nữa, khi là cư dân của BẢO NINH SUNRISE Quý khách còn được sử dụng nhiều dịch vụ tiện
ích của SUN SPA RESORT tiêu chuẩn 5 sao - Khu nghỉ dưỡng cao cấp do Tập đoàn Trường Thịnh làm
chủ Đầu tư, như các dịch vụ spa, thể thao biển, ẩm thực Âu – Á ...
Chúng tôi tự hào giới thiệu đến Quý khách hàng dự án Khu biệt thự sinh thái BẢO NINH SUNRISE.
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giới thiệu
Trải dài trên dải cát trắng mênh mông quyện vào hơn 4km mặt nước, 2km
mặt sông và 2km mặt biển của bán đảo Bảo Ninh xinh đẹp mang đầy hương
vị biển - BẢO NINH SUNRISE là một viên ngọc sáng tô điểm cho nét đẹp
trong sáng tự nhiên của nàng tiên bán đảo xoãi mình giữa hai làn nước xanh
thẳm, một bên là biển cả bao la, một bên là dòng Nhật Lệ thơ mộng.
BẢO NINH SUNRISE là Khu biệt thự sinh thái cao cấp tại thành phố Đồng Hới
được xây dựng theo phong cách kiến trúc Địa Trung Hải. Với tổng diện tích
5,5ha được chia làm 2 phân khu chính. Khu mặt sông 3,7ha và mặt biển
1,8ha. BẢO NINH SUNRISE đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, lưu trú đang ngày
càng tăng cao về số lượng và chất lượng.
Đến đây Quý khách sẽ được đắm mình trong dòng nước xanh trong của biển
vào buổi sớm bình minh và ngắm mặt trời lặn lúc hoàng hôn, thưởng thức
các món đặc sản đậm đà hương vị biển, rừng, tham quan khám phá các địa
danh nổi tiếng. Khoảng cách từ BẢO NINH SUNRISE đến Trung tâm thành
phố 1km; Bến xe Đồng Hới 1km; Ga Đồng Hới 4km; Sân bay Đồng Hới 7km;
Suối nước nóng Bang 105oC 40km, đặc biệt cách Khu du lịch sinh thái Động
Thiên Đường có chiều dài 31,4km được xếp hạng kỷ lục là Động khô dài nhất
và đẹp nhất Châu Á do chính Tập đoàn Trường Thịnh là chủ đầu tư trực tiếp
khai thác và quản lý kinh doanh - nằm trong quần thể Di sản thiên nhiên Thế
giới Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng.
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1. Sun Spa Resort
2. Sun Villa
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CẢM HỨNG KIẾN TRÚC

CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

AN CƯ HOÀN HẢO

PHÁP LÝ - TÀI CHÍNH

BẢO NINH SUNRISE là khu biệt thự cao cấp được xây dựng theo phong cách
kiến trúc Địa Trung Hải. Gọi chính xác hơn là phong cách Mediterranean
Revival, là một phong cách kiến trúc chiết trung (electic) bắt đầu xuất hiện ở
Mỹ vào cuối thế kỷ 19, trở nên phổ biến vào thập niên 20, 30.

Được thiết kế bởi Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế C.O.R.E với đội ngũ kiến trúc
sư, họa sĩ thiết kế tài năng, dày dặn kinh nghiệm đã và đang tạo ra những sản
phẩm có chất lượng cao, góp phần xây dựng một xã hội ngày càng giàu đẹp
hơn.

BẢO NINH SUNRISE tọa lạc trên một BÁN ĐẢO CÁT giữa trung tâm phố biển
Đồng Hới, được mệnh danh là Thành phố Hoa Hồng, nơi giao thoa giữa
sông và biển hòa quyện bao quanh là dải cát vàng ngày đêm được những
con sóng vỗ về thanh lọc sạch hoàn hảo đến tinh khiết.

Khu biệt thự sinh thái BẢO NINH SUNRISE được Chủ đầu tư chú trọng hoàn
hảo về mặt quy hoạch, tinh tế về mặt kiến trúc, đặc biệt là môi trường sinh
thái.

Phong cách kiến trúc Địa Trung Hải có khởi nguồn từ các quốc gia Âu Châu.
Phía Bắc bờ biển này là Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp và hiện nay còn ảnh hưởng rất
nhiều bởi kiến trúc hiện đại Tây Ban Nha.

Những thiết kế của C.O.R.E được tiêu chuẩn hoá mang tính thẩm mỹ, những
chi tiết được thể hiện linh hoạt, những ý tưởng mới luôn hướng tới một sự đa
dạng hoàn thiện hơn phù hợp với xu hướng đương đại và đáp ứng tốt hơn
những nhu cầu của khách hàng.

Quảng Bình cũng là nơi được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng
cảnh và di tích lịch sử. Nơi đây còn là quê hương của nhiều danh tướng như
Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
BẢO NINH SUNRISE có nhiều dịch vụ tiện ích như: Trung tâm thương mại,
Câu lạc bộ thể thao ngoài trời và trong nhà, các dịch vụ làm đẹp, hồi phục
sức khỏe ...
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Sau khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính, Quý khách sẽ nhận được ngay
Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất lâu dài.
Sau 06 tháng kể từ ngày Quý khách đặt cọc Biệt thự sẽ được hoàn thành và
bàn giao.
Với phương châm làm việc Chuyên nghiệp và Tận tâm, mọi giao dịch của
Quý khách được thực hiện nhanh chóng và bảo mật tuyệt đối.
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dịch vụ tiện ích
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
Ngoài Trung tâm thương mại của thành phố, tại BẢO NINH SUNRISE, các
gian hàng được phân bố theo từng khu vực với các nhóm ngành hàng khác
nhau, phục vụ tốt nhất theo nhu cầu chuyên biệt và đa dạng của khách hàng.
Tại đây, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn các sản phẩm theo từng khu vực
được bố trí vô cùng hợp lý và ấn tượng. Những gian hàng thiết kế hiện đại,
sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cùng các chương trình khuyến mại hấp
dẫn theo từng sự kiện sẽ làm hài lòng mọi khách hàng mua sắm khó tính
nhất.
CÂU LẠC BỘ THỂ THAO
Đến với BẢO NINH SUNRISE Quý khách được cấp thẻ HỘI VIÊN ƯU ĐÃI để có
thể sử dụng các dịch vụ trong khu du lịch SUN SPA RESORT, là nơi lý tưởng
phù hợp với nhu cầu thể thao của Quý khách, hứa hẹn mang đến cho Quý
khách một hệ thống đầy đủ các tiện ích đạt tiêu chuẩn 5 sao gồm:
Thể thao ngoài trời và trên biển: Sân tập golf tiêu chuẩn, sân tennis, bóng
chuyền, bóng đá. Thư giãn thỏa thích ở hồ bơi ngoài trời trong những ngày
nắng hè oi bức, chơi các môn thể thao trên biển như dù lượn, lướt thuyền
buồm, mô tô nước, chèo thuyền kayak, yoga và aerobic.
Thể thao trong nhà: Phòng tập GYM, bể bơi nước nóng trong nhà dành cho
mùa đông ...
Ngoài ra Quý khách sẽ được cung cấp dịch vụ làm đẹp tại SPA, các dịch vụ hồi
phục sức khỏe như massage, phòng tắm hơi, bể sục ... sau những ngày làm
việc, hoặc chuyến công tác dài ngày.
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CẦU CẢNG – BẾN DU THUYỀN - ÂU THUYỀN
Với vị trí thuận tiện tiếp giáp ven sông, BẢO NINH SUNRISE có hệ thống CẦU
CẢNG, là nơi neo đậu du thuyền lý tưởng của Quý khách, sẵn sàng cho
những chuyến du ngoạn trải nghiệm bồng bềnh trên sóng nước. Đặc biệt,
dịch vụ đánh bắt hải sản và câu mực vào ban đêm.
Vào mùa đông, Quý khách đảm bảo yên tâm khi du thuyền được neo trong
ÂU THUYỀN rộng rãi an toàn của BẢO NINH SUNRISE.
DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng như: Công tác an ninh
24/24 bảo đảm an ninh, trật tự và sự riêng tư cần thiết cho cư dân ở BẢO
NINH SUNRISE. Dịch vụ quản gia chuyên nghiệp sẵn sàng đáp ứng mọi nhu
cầu của Quý khách.
Tổ chức thu gom rác và duy trì vệ sinh công cộng, giữ gìn văn minh đô thị.
Kiểm soát chất lượng môi trường với đội ngũ công nhân chuyên trách làm
việc nhiệt tình và chuyên nghiệp như nhân viên khách sạn 5 sao Sun Spa
Resort.
Đặc biệt, BẢO NINH SUNRISE có chương trình HỢP TÁC SINH LỢl VÀ PHÁT
TRIỂN - Trong thời gian chưa có nhu cầu sử dụng, Quý khách có thể bàn giao
biệt thự cho BẢO NINH SUNRISE nhằm hỗ trợ kinh doanh dịch vụ, cho thuê
bất động sản, văn phòng, dịch vụ nghỉ dưỡng. Chúng tôi cam kết sẽ mang về
cho khách hàng khoản thu nhập rất tốt như mong muốn.
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ngôi nhà mơ ước
Khu biệt thự sinh thái BẢO NINH SUNRISE gồm 114 căn biệt thự, được chia
làm 2 phân khu chính: Khu bên biển gồm 38 villa và Khu ven sông có 76 villa.
Những căn biệt thự diện tích hơn 300m2, đặc biệt có những căn diện tích lên
đến 600, 900 và 1.200m2 đáp ứng được nhu cầu không gian của Quý khách.
Tất cả các căn biệt thự được thiết kế và xây dựng theo phong cách kiến trúc
Địa Trung Hải, bao gồm sảnh, phòng khách, phòng sinh hoạt chung, phòng
ăn, phòng bếp, phòng ngủ và tiểu cảnh sân vườn. Thiết kế tinh tế và khéo léo
phù hợp với nhu cầu của rất nhiều khách hàng đang muốn trở thành công
dân tương lai của BẢO NINH SUNRISE.
Chủ đầu tư là Tập đoàn Trường Thịnh đã xây dựng, phát triển dự án biệt thự
tốt nhất và đẳng cấp nhất với các tiện ích sống tốt nhất sẽ mang đến sự hoàn
hảo, hài lòng cho quý khách hàng. Với thương hiệu đã được khẳng định quý
khách hàng có thể yên tâm về dịch vụ, thông tin, thị trường và tất cả những gì
sâu sát nhất sẽ được chúng tôi cung cấp chính xác và chuyên nghiệp nhất.
Quý khách sẽ được hưởng những chính sách tốt, dịch vụ đẳng cấp và tận
hưởng một không gian sống hoàn hảo.
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mẫu biệt thự 1

Mặt bằng Tầng 1

Mặt bằng Tầng 2

Mặt bằng Tầng 3

Tổng diện tích 320m2
Sảnh
Phòng khách
Phòng sinh hoạt chung
Phòng ăn & bếp
Phòng bếp

6.5m2
21.8m2
25.8m2
34.8m2
9m2

Phòng ngủ 01
Phòng ngủ 02
Phòng ngủ 03
Phòng ngủ 04

16.4m2
23m2
15.9m2
15.9m2

WC 01
WC 02
WC 03
WC 04

5.8m2
6.2m2
5.8m2
5.8m2
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mẫu biệt thự 2

Mặt bằng Tầng 1

Mặt bằng Tầng 2

Mặt bằng Tầng 3

Tổng diện tích 317m2
Sảnh
Phòng khách
Phòng sinh hoạt chung
Phòng ăn & bếp
Phòng bếp
Phòng thờ

5.5m2
40m2
23m2
40.4m2
9m2
16m2

Phòng ngủ 01
Phòng ngủ 02
Phòng ngủ 03
Phòng ngủ 04

24.7m2
24.7m2
30m2
24.7m2

WC 01
WC 02
WC 03
WC 04

5.2m2
5.2m2
6.1m2
5.2m2
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mẫu biệt thự 3

Mặt bằng Tầng hầm

Mặt bằng Tầng 1

Mặt bằng Tầng 2

Mặt bằng Tầng 3

Tổng diện tích 318m2
Sảnh
Phòng khách
Phòng sinh hoạt chung
Phòng ăn & bếp
Phòng bếp
Phòng thờ

2.5m2
30m2
17m2
43.8m2
9m2
29m2

Phòng giặt là
Phòng giúp việc
Phòng ngủ 01
Phòng ngủ 02
Phòng ngủ 03
Phòng ngủ 04

13.8m2
13m2
19m2
28m2
30m2
24.7m2

WC 01
WC 02
WC 03
WC 04

2.3m2
5.1m2
6.8m2
9.5m2
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Phong cách Địa trung Hải

Tinh tế
& Sang Trọng
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Ấn tượng
& Đẳng cấp
20

Brochure - Trang 20+21
BAO NINH SUNRISE | 01.04.2015

câu hỏi & trả lời
Q: Tại sao lại là Đồng Hới, Quảng Bình mà không phải nơi nào khác? Dự
án BẢO NINH SUNRISE là dự án như thế nào?
A: Trải dài trên bán đảo cát trắng tuyệt đẹp với 3 mặt giáp sông và biển, đặc
biệt kề bên Khu du lịch Sun Spa Resort, được người dân địa phương ví von
như nàng tiên cá xoãi mình giữa hai làn nước xanh thẳm, một bên là đại
dương bao la, một bên là dòng sông Nhật Lệ hiền hòa, được nối liền với trung
tâm thành phố Đồng Hới bởi 2 cây cầu Nhật Lệ và Nhật Lệ 2, BẢO NINH
SUNRISE chỉ cách Trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 10 phút tản bộ
qua cây cầu Nhật Lệ.
Khu biệt thự BẢO NINH SUNRISE được thiết kế tiện nghi, sang trọng, hiện
đại, đẳng cấp, công năng sử dụng hợp lý sẽ đem lại cho Quý khách hàng sự
trải nghiệm hoàn hảo.
Q: Các tiện nghi và dịch vụ có sẵn của BẢO NINH SUNRISE là gì?
A: Một chuỗi các tiện ích được bố trí trong khu vực của BẢO NINH SUNRISE
nhằm phục vụ toàn bộ Quý khách hàng như: Trung tâm thương mại, Câu lạc
bộ thể thao và Bể bơi ngoài trời, Sân tập Goft tiêu chuẩn, Cầu cảng - Âu
thuyền - Bến du thuyền, Dịch vụ cộng đồng...
Q: Ngoài các dịch vụ chung được hưởng tại BẢO NINH SUNRISE, chủ sở
hữu còn được hưởng những tiện ích nào khác nữa?

A: BẢO NINH SUNRISE rất vinh dự là một thành viên của Tập đoàn Trường
Thịnh, chính vì vậy khi là cư dân ở đây Quý khách còn được hưởng lợi từ
những tiệc ích cao cấp của khu du lịch nghỉ dưỡng Sun Spa Resort 5 sao.
Ngoài ra, Quý khách có thể thuê xe đi vào trung tâm thành phố thưởng
ngoạn cảnh đẹp, thuê du thuyền bồng bềnh trên sông hoặc vào thưởng
thức những món ăn đặc sản của vùng ở các nhà hàng quanh đó. Hay xa hơn
Quý khách có thể đặt tour tham quan các danh thắng tại Quảng Bình.
Q: Bên thuê (mua) phải chịu những khoản phí nào? Ai chịu trách nhiệm
cho việc bảo trì, trị an của BẢO NINH SUNRISE?
A: Bên thuê (mua) chịu trách nhiệm thanh toán chi phí quản lý, bảo dưỡng
bất động sản và chi phí bảo trì cơ sở hạ tầng và tiện nghi khu vực chung. Bên
thuê (mua) cũng chịu trách nhiệm về chi phí cụ thể như nước, điện cho biệt
thự riêng. Tuy nhiên, nếu bên thuê (mua) tham gia vào chương trình cùng
khai thác kinh doanh với chủ đầu tư thì chi phí sẽ tính vào chi phí chung.
Khu vực bên ngoài của các biệt thự và các khu vực chung được quản lý bởi
đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình. Giám sát bởi đội ngũ quản lý
của BẢO NINH SUNRISE để đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn
cao nhất. Điều này bao gồm quản lý chung, bảo trì cảnh quan, bảo dưỡng
phòng ngừa, sửa chữa chung, kiểm soát dịch hại, làm sạch hồ bơi, an ninh
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