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Ngắm kiệt tác thiên nhiên 

Cảm nhận giá trị thăng hoa của cuộc sống
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H A L O N G  M A R I N E  P L A Z A

30.4 - 1.5.2014

9:00 - 23:00

miễn phí
Du lịch các làng nghề truyền thống trong lòng Hạ Long

Khám phá nét đẹp ẩm thực ba miền

Xiếc đường phố lần đầu tiên tại Hạ Long

ca nhạc đặc sắc

Trải nghiệm phong cách mua sắm mới

Sáng tạo khoảnh khắc

đáng nhớ với photobooth

www.marineplaza.vn        www.facebook.com/HalongMarinePlaza        Đường Hoàng Quốc Việt, Bãi Cháy, Hạ Long        033 3831 888
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MỤC LỤC
Thư tòa soạn

Halong Marina - Khu đô thị hoàn mỹ  
Chi tiết tiến độ dự án 

Tuyến đường kết nối du lịch và 
cuộc sống

Halong Marine Plaza nhận giải 
thưởng bất động sản Châu Á - 

Thái Bình Dương 2014 
Bãi tắm mới tại Vịnh Hạ Long

Hoạt động vui chơi thể thao 
trên nước

Chùm phỏng vấn cư dân 
Green Bay Towers 

Chung cư Green Bay thanh 
toán 50% nhận ngay nhà ở

Syrena Việt Nam triển khai xây 
dựng khách sạn 05 sao tại Lào 

và Phú Quốc 
Syrena Việt Nam vinh dự nhận 

giải thưởng “Thương hiệu 
Á Đông” 

Halong Marine Plaza điểm đến lý 
thú cho mùa Carnaval Hạ Long
Sở hữu ngay những lô biệt thự 

cuối cùng tại Vịnh Hạ Long 

02

04

07

08

09

10

11

14

19

20

23

24

25

    Đất trời đã khoác lên mình tà áo mới và đón những cơn mưa phùn cuối xuân để chuẩn bị cho 
một mùa hè đầy sôi động đang đến gần. Tháng tư về sẽ mang theo những tia nắng đầu tiên của 
mùa hè, những thanh âm vui nhộn và rộn rã của tiếng ve. Thành phố du lịch biển Hạ Long cũng 
sôi động và ấm áp hơn với những buổi sớm mai lung linh ánh bạc của biển xanh và nô nức du 
khách trong và ngoài nước ghé thăm. 

Chuyên trang lần này của chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý độc giả những thông tin hoạt động 
của công ty và các dự án trong tháng 02 và tháng 03 vừa qua.

Với dự án Khu đô thị Halong Marina, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về tiến độ xây dựng của các 
dự án tới quý khách hàng thông qua những hình ảnh mới nhất. Bên cạnh đó là những thông tin 
mới nhất về sự phát triển của khu đô thị trong năm 2014 với các hạng mục công trình trọng điểm 
như: các tuyến đường nội bộ, bãi biển và trò chơi giải trí dưới nước...

Đặc biệt, trong năm 2014, Syrena Việt Nam tiếp tục mở rộng đầu tư và vươn xa sang thị trường 
Lào và Phú Quốc. Với 02 dự án mới này, trong giai đoạn I triển khai, chúng tôi tập trung xây dựng 
khu khách sạn 5 sao sang trọng, được quản lý bởi tập đoàn quản lý khách sạn uy tín Crowne Plaza.
Chúng tôi hy vọng với nội dung phong phú, hình thức đẹp và những thông tin cập nhật mới nhất 
về Syrena Việt Nam cũng như các dự án khác của công ty, Syrena Vietnam Newsletter sẽ luôn là 
người bạn đồng hành với mỗi doanh nghiệp, cá nhân và các độc giả thân thiết. 

THƯ TÒA SOẠN

SYRENA VIETNAM NEWSLETTER       
Số 1 |  Tháng 4 |  2014 
Khu Đô thị Halong Marina, Bãi Cháy,
Hạ Long , Quảng Ninh 

Tổng biên tập: Phạm Hồng Điệp
Nội dung: Đặng Thanh Loan,Ngô Thu Quỳnh

 Thiết kế: Phạm Thủy



Syrena Vietnam Newsletter| Số 1|Tháng 4 - 20144

CUỘC SỐNG TRỌN VẸN CÙNG THIÊN NHIÊN

Là một trong những dự án mang tính chiến lược của Công ty 
Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam, Khu đô thị Halong 
Marina có vị trí hoàn hảo, phong thủy hòa hợp với mặt trước là 
Vịnh Hạ Long huyền thoại, mặt sau tựa dãy núi Hùng Thắng 
uy nghi. Mang hơi thở cuộc sống của một khu đô thị hiện đại, 
Halong Marina được thiết kế dựa theo ý tưởng của bến cảng 
thành phố Sydney với không gian thiên nhiên rộng mở, tận hưởng 
trọn vẹn hương vị của biển khơi. Tọa lạc ở vị trí cửa ngõ thành phố 
Bãi Cháy, trải dài 3,8km đường biển, Halong Marina được coi như 
một biểu tượng mới của Thành phố loại I, nơi con người luôn được 
nâng niu, bảo vệ và chăm sóc.

Hạ Long được coi là một trong những thành phố du lịch biển phát triển nhất hiện nay. Sau khi được UNESCO 
02 lần công nhận là kỳ quan thiên nhiên thế giới thì viên ngọc quý này ngày càng được biết đến nhiều hơn. 
Với mong muốn phát triển thành phố Hạ long ngày càng tỏa sáng, chuyên nghiệp và hiện đại hơn phục vụ 
nhu cầu đòi hỏi cao của du khách trong và ngoài nước, Khu đô thị hoàn mỹ Halong Marina ra đời. 

DỊCH VỤ KINH DOANH, ĂN UỐNG, KHÁCH SẠN

Hệ thống nhà hàng, khu ẩm thực tại đây cũng sở hữu không 
gian tuyệt vời để bạn và gia đình cùng ngắm hoàng hôn, thưởng 
thức những bữa ăn tối lãng mạn. Nếu như bạn đang tìm kiếm một 
không gian nhộn nhịp hơn để tụ hợp với bạn bè thì chợ đêm hải 
sản tại Halong Marine Plaza chắc chắn sẽ là lựa chọn đầy thuyết 
phục dành cho bạn.

TUYẾN ĐƯỜNG KẾT NỐI TƯƠNG LAI

Nhằm tiếp nối những định hướng phát triển chung của khu đô thị 
và ngày càng nâng cao hệ thống giao thông nội bộ, Syrena Việt 
Nam mở rộng phát triển tuyến đường thương mại tại nối từ đường 
Hoàng Quốc Việt vào khu bãi biển mới và tuyến đường cây xanh 
nối liền 03 bán đảo. 

Trong thời gian tới, hệ thống các cơ quan ban ngành tài chính 
của thành phố Hạ Long sẽ được dịch chuyển đến Khu đô thị 
Halong Marina. Từ đó, một hệ thống trung tâm tài chính sầm 
uất sẽ được hình thành với các trụ sở ngân hàng, các công 
ty lữ hành, khối văn phòng...

TRUNG TÂM TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, THƯƠNG MẠI

Halong Marina cung cấp hệ thống giáo dục từ mầm non đến phổ 
thông cơ sở. Hiện tại, Syrena Việt Nam đang tiếp tục mở rộng 
hợp tác, kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài phát triển hệ thống 
trường quốc tế, đào tạo song ngữ cho học sinh.

HỆ THỐNG GIÁO DỤC - TRƯỜNG HỌC

HALONG MARINA - KHU ĐÔ THỊ HOÀN MỸ
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HALONG MARINA
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MUA SẮM KHÔNG NGỪNG

Với mong muốn góp phần vào sự phát triển du lịch của thành 

phố, Khu đô thị Halong Marina gồm nhiều chuỗi cửa hàng lớn 

nhỏ với đa dạng các mặt hàng để phục vụ cho cư dân sinh sống 

tại khu đô thị. Tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza 

được  tiền khai trương trong năm 2013 đã và đang xây dựng một 

thói quen mua sắm mới của người dân tại thành phố Hạ Long. 

Có thể nói, đây là một địa điểm mua sắm uy tín và chất lượng 

hội tụ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, 

hệ thống các cửa hàng cá nhân tại Khu nhà phố thương mại và 

Tuyến đường thương mại (nằm cạnh khu Nhà phố liền kề San Hô) 

cũng sẽ góp phần tạo nên sự đa dạng và nhộn nhịp về mua sắm.

Ngoài ra, với mong muốn được góp phần vào sự nghiệp xây 

dựng  phát triển du lịch chung của thành phố Hạ Long, Syrena 

Việt Nam đã xây dựng Khu làng truyền thống, khắc họa rõ nét về 

hình ảnh văn hóa Việt với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và sản 

phẩm dân gian như: Tranh Đông Hồ, Tranh thêu Quất Động, Bạc 

Định Công, Nghệ thuật điêu khắc sừng Thụy Ứng...

HALONG MARINA - KHU ĐÔ THỊ HOÀN MỸ



CHI TIẾT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THÁNG 02 - 03
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NHÀ LIỀN KỀ SAN HÔ

Nhằm mang đến cho gia chủ niềm hân hoan khi sở hữu 
một tổ ấm của riêng mình, với những cố gắng, Nhà liền kề 
San Hô đang được tiếp tục hoàn thiện xây dựng, đảm bảo 
đúng tiến độ bàn giao nhà cho khách hàng. Cụ thể: 
· Block LK28 đã hoàn thiện 100% phần mái, đang tiến hành 
trát tường hàng rào, lan can ban công 16/16 căn.
· Block LK28A đã hoàn thiện toàn bộ phần mái, lan can ban 
công, tường rào, trát tường và sơn lót bên ngoài.
· Block LK29 đã thi công hoàn thiện 70% mái bê tông và 
đang thi công hệ thống đường ống nước ngoài, vỉa hè.
· Block LK29A  đã hoàn thành 100% phần dựng khung kết 
cấu, đang tiến hành dựng mái.

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI SHOPHOUSE

Các cán bộ công nhân viên Syrena Việt Nam đã cố gắng hoàn 
thiện sơn tường, hệ thống cửa kính toàn bộ cảnh quan xung 
quanh, vỉa vè, vườn cây và hệ thống chiếu sáng. Cụ thể tiến độ 
xây dựng của dự án như sau:
· Các dãy nhà thuộc mặt đường Phương Hoàng bao gồm: Dãy A1, 
B1, D2 đã hoàn thiện xong các hạng mục xây dựng, đã bàn giao 
cho gần 100% khách hàng, gần 50% căn nhà đã hoàn thiện nội 
thất bên trong để đi vào kinh doanh.
· Dãy D1, C1 đã hoàn thiện xong phần kết cấu dựng và đổ bù, 
bản thang, phần bó vỉa hè và đường nội bộ đang tiến hành hoàn 
thiện cảnh quan bên ngoài.

CHI TIẾT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN  THÁNG 02-03
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TUYẾN ĐƯỜNG KẾT NỐI DU LỊCH VÀ
 CUỘC SỐNG 

Nhằm tiếp nối những định hướng phát triển, hoàn thiện giao thông tại Khu đô thị Halong Marina, 
Syrena Việt Nam triển khai 02 tuyến đường kết nối du lịch và cuộc sống, cụ thể là tuyến đường 
thương mại dành cho sự phát triển về tài chính, kinh doanh và tuyến đường du lịch thu hút du khách 
đến tham quan, khám phá và vui chơi.

TUYẾN ĐƯỜNG THƯƠNG MẠI TUYẾN ĐƯỜNG DU LỊCH

· Phục vụ cho cư dân Chung cư Green Bay, Nhà liền kề San 
Hô và trung tâm tài chính mới của tỉnh Quảng Ninh. 
· Gần với trung tâm tài chính, sầm uất và thu hút rất nhiều tiểu 
thương kinh doanh buôn bán.
· Tại đây, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm những món đồ 
vật dụng tiện ích, những hàng quán với các món ăn vặt đậm đà 
mang hương vị của thành phố du lịch biển.
· Được thiết lập hệ thống cây xanh, cấp thoát nước và điện 
chiếu sáng. 

· Đây là một trong những tuyến đường đẹp nhất tại Khu đô thị 

Halong Marina với những hàng cây xanh dọc hai bên đường, hệ 

thống đèn chiếu sáng và nối thẳng ra bãi biển mới sạch đẹp. 

· Phát triển các hoạt động giải trí tại  hồ nước  thiên nga: đạp vịt, 

xe đạp nước, bóng nước...

· Gần bến thuyền du lịch, luôn sôi động với các trò chơi giải trí, 

thể thao biển, tuyến phố đi bộ và các dịch vụ công cộng thương 

mại, khách sạn 6 sao. 

TUYẾN ĐƯỜNG KẾT NÓI DU LỊCH VÀ CUỘC SỐNG



Syrena Vietnam Newsletter| Số 1|Tháng 4 - 2014 9

Nằm trong khuôn khổ giải thưởng Bất động sản quốc tế 

(International Property Awards), giải thưởng Bất động sản 

Châu Á - Thái Bình Dương 2014 do hãng thông tấn Bloomberg 

bảo trợ, là giải thưởng dành cho các công trình xây dựng nhà ở 

và khu dân cư, các khu thương mại, dịch vụ và mua sắm trong 

khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Trong suốt 20 năm hoạt 

động, giải thưởng Bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương đã tạo 

lập được vị trí của mình trong chuỗi những giải thưởng Bất động 

sản quốc tế uy tín toàn cầu, được công nhận bởi những nhà đầu 

tư và đội ngũ chuyên gia đầu ngành.

Với những ưu thế vượt trội như tọa lạc vị trí chiến lược, hệ 

thống giao thông thuận tiện, quy hoạch đồng bộ và độc đáo, 

thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu mua sắm đa 

dạng của khách địa phương cũng như khách du lịch tới tham 

quan, Tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza đã 

xuất sắc vượt qua nhiều dự án bất động sản khác và đạt giải 

thưởng Bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương. Phát biểu 

nhân sự kiện này, ông Edward Lee - Phó Tổng Giám đốc 

Syrena Việt Nam cho biết “Giải thưởng bất động sản Châu 

Á - Thái Bình Dương là một sự kiện có ý nghĩa lớn, góp phần 

khẳng định danh tiếng và sự uy tín của Công ty Syrena Việt 

Nam trong môi trường quốc tế đầy sôi động, chuyển biến 

từng ngày. Cùng với sự đầu tư bài bản và những bước đi 

mang tính chiến lược lâu dài của chủ đầu tư, các thương hiệu 

Việt Nam đang dần lớn mạnh, có khả năng cạnh tranh với 

những dự án quốc tế.” 

Tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza là một dự án 

của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam, một 

công ty thành viên của tập đoàn BIM, với tổng vốn điều lệ hơn 

2.300 tỷ đồng. Đây là một trong những công ty bất động sản 

lớn nhất Việt Nam nhiều dự án để lại những dấu ấn thành công 

trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Tổ hợp thương mại và giải 

trí Halong Marine Plaza có vị trí giao thông thuận lợi, cảnh quan 

thiên nhiên và đèn điện chiếu sáng đã được quy hoạch hoàn 

chỉnh và đồng bộ, chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua 

của du khách khi đến thăm quan Vịnh Hạ Long

   

Trong năm 2013, Halong Marine Plaza đã vinh dự trở thành dự 

án được gắn biển công trình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tỉnh 

Quảng Ninh và đã tổ chức hơn 60 sự kiện lớn nhỏ, thu hút hàng 

triệu lượt khách tới thăm quan, vui chơi và mua sắm. Với tổng diện 

tích hơn 110.000m2, chủ đầu tư Syrena Việt Nam chú trọng phát 

triển nhiều hạng mục dịch vụ hiện đại và độc đáo như: Khu vui 

chơi giải trí trong nhà dành cho trẻ em tiNi World, Rạp chiếu phim 

tiêu chuẩn Quốc tế CGV, Làng truyền thống đậm đà bản sắc 

Việt Nam, Chợ đêm với đa dạng các loại hải sản tươi sống, Khu 

vui chơi cho thanh thiếu niên t2en Club, Các hoạt động vui chơi 

dưới nước và Khu phố mua sắm với nhiều thương hiệu nổi tiếng...

Mới đây, Tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza vừa có tên trong danh sách giải thưởng 
Bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Property Awards) 2014 dành cho hạng mục 
đơn vị phát triển bán lẻ tốt nhất. Đây là giải thưởng cao quý nhằm vinh danh những dự án bất động 
sản tốt nhất Châu Á trong năm vừa qua.

H A L O N G 
MARINE PLAZA
NHẬN GIẢI THƯỞNG BẤT 

ĐỘNG SẢN CHÂU Á 

THÁI BÌNH DƯƠNG 2014

HALONG MARINE PLAZA NHẬN GIẢI THƯỞNG BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 2014



BÃI TẮM MỚI TẠI VỊNH HẠ LONG
Một bãi tắm mới nằm bên bờ Vịnh Hạ Long với những làn nước trong xanh, bãi cát trắng 
trải dài thoai thoải sẽ được khai trương vào tháng 05 tại Vịnh Ngọc Trai sẽ là một món quà 
vô cùng ý nghĩa dành cho khách du lịch và người dân địa phương trong dịp hè 2014.

V  ịnh Hạ Long được biết đến là một trong những bãi biển 
đẹp nhất tại miền Bắc. Tuy nhiên, tại khu vực Bãi Cháy - 

điểm dừng chân của rất nhiều khách du lịch chỉ có duy nhất 
một bãi tắm. Khi những ngày hè nóng nực đến gần, lượng 
khách du lịch đổ ra bãi biển luôn luôn đông đúc khiến cho 
không gian bơi trở nên chật chội hơn. Với mong muốn nâng 
cao chất lượng dịch vụ tại Vịnh Hạ Long, một bãi tắm mới được 
đầu tư quy mô sẽ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. 

Ghé chân thăm Vịnh Hạ Long, đến với bãi tắm mới nằm tại Vịnh 
Ngọc Trai bên trong Khu đô thị Halong Marina để cùng thưởng 
thức những giây phút tuyệt diệu của cuộc sống. Vào những 
ngày đẹp trời, ban ngày, du khách có thể nằm dài trên những 
chiếc ghế bành tại khu vực nghỉ dưỡng sát bãi tắm sạch rộng 
đầu tiên tại đây. Chỉ mất 05-10 phút đi bộ từ bến tàu Bãi Cháy 
là bạn có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng cảnh quan Vịnh 
Hạ Long huyền thoại với làn nước yên ả,hòa hợp cùng làn nước 
biển trong lành cùng âm thanh reo ca của rừng xanh nằm sát 
bãi tắm. Khu vực an toàn được ngăn cách bằng phao cứu hộ 

dài và lớn giúp con trẻ có thể thoải mái bơi lội và tận hưởng 
những phút giây vui đùa sôi động bên gia đình. Ngoài ra, du 
khách còn có thể tổ chức các trò chơi, các giải tranh đua như 
bóng đá, bóng ném, bóng chuyền...

Với  tổng diện tích rộng 20.000m2, đứng từ bờ biển du khách 
không chỉ cảm nhận được không khí trong lành mà còn được 
thưởng thức các món ăn dân dã, đặc sản miền biển tươi ngon với 
hệ thống đa dạng các loại ốc và hải sản như: ốc hương, ốc gai, ốc 
móng tay, sò điệp, hàu tươi sống... lại có thể nhâm nhi những ly bia 
mát lạnh tại khu vực chợ ẩm thực và chợ đêm hải sản. Vừa nghe 
tiếng sóng, vừa cảm nhận vị biển và chiêm ngưỡng kỳ quan thiên 
nhiên thế giới thì chẳng còn gì mong muốn hơn. 

Những bài hát về biển và những trò chơi tập thể vô cùng sôi 
động bên đốm lửa trại tại khu vực cắm trại gần bãi tắm sẽ khiến 
không gian như mở rộng ra, hòa vào thiên nhiên và thời gian 
như trôi nhanh hơn, khiến du khách không chỉ muốn được trải 
nghiệm một lần mà còn muốn ghé đến nhiều lần thăm vịnh nữa. 
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Hàng năm, thành phố du lịch biển Hạ Long thu hút rất 
nhiều du khách trong và ngoài nước đến thăm quan và 

khám phá. Nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách đến Hạ 
Long từ đó cũng được tăng cao, tuy nhiên những địa điểm 
vui chơi theo hình thức các hoạt động trên nước hầu như là 
không có. Nhằm thỏa mãn nhu cầu của du khách cũng như 
đem lại sức sống, sự sôi động cho Khu đô thị Halong Marina 
nói riêng và thành phố nói chung, Syrena Việt Nam triển khai 
những hoạt động vui chơi giải trí và thể thao trên nước. 

Du khách khi tham gia các hoạt động vui chơi trên nước sẽ 
đi qua một trong những tuyến đường đẹp nhất tại Khu đô thị 
Halong Marina với những hàng cây xanh ngắt, nối thẳng ra 
bãi biển mới sạch đẹp với bờ biển dài, cát trắng.  Những trò 
chơi giải trí sẽ chủ yếu diễn ra tại 02 hồ nước. Bao gồm các 
hoạt động như: thuyền thiên nga (đạp vịt), xe đạp nước, bóng 
nước.  Những hoạt động vui chơi giải trí này đã trở nên quen 
thuộc, được nhiều du khách yêu thích và đến vui chơi như tại 
Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch hay Hồ Xuân Hương tại Đà Lạt. 

Du thuyền thiên nga là một trong những trò chơi mang lại cho 
du khách cảm giác thư giãn, thoải mái và rất lãng mạn, người 
chơi có thể vừa thong thả trên thuyền thiên nga vừa ngắm 
cảnh hồ yên ả, đầy thơ mộng hoặc bạn cũng có thể tham 
gia và tận hưởng những phút giây vui đùa trên nước khi tham 
gia các trò chơi hấp dẫn như bóng nước, đua xe đạp nước

Những hoạt động vui chơi trên nước không ngừng tại hồ sẽ 
góp phần thay đổi cảnh quan của Khu đô thị Halong Marina 
và tạo nên sự phát triển sầm uất và làm gia tăng sự nhộn nhịp 
của thành phố. 

Nằm trong Khu Bán đảo 02 là khu bán đảo trung tâm của 
khu vực gồm bến thuyền du lịch, quảng trường, tuyến phố đi 
bộ và các dịch vụ công cộng thương mại, khách sạn 6 sao. 
Đây sẽ là khu vực quảng trường chính để phục vụ cho các sự 
kiện trọng đại của tỉnh như lễ hội Carnaval hàng năm, vì vậy 
tại đây hứa hẹn sẽ thu hút hàng triệu du khách và người dân 
tới vui chơi và giải trí. 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 

               THỂ THAO TRÊN NƯỚC 
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 Bác Hồ đã từng nói: “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”. Đây cũng là 
quan niệm của dân tộc ta về giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng cho trẻ thơ, những mầm non tương lai của 
đất nước. Với mong muốn ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống tại Khu đô thị Halong Marina, ngày 
04/03/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư xây 
dựng với Trường mầm non Hải Phương. Dự kiến hệ thống trường học đạt tiêu chuẩn Quốc tế này sẽ bắt 
đầu khai giảng vào quý I/2015. Sau đây chúng tôi xin mời quý khách hàng cùng tìm hiểu thêm về hệ thống 
Trường học Hải Phương thông qua buổi phỏng vấn với bà Trần Thị Ngọc Linh – Chủ đầu tư của Trường 
mầm non quốc tế Hải Phương.

KÝ KẾT HỢP TÁC ĐẦU TƯ 

TRƯỜNG MẦM NON
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Xin chị cho biết đôi điều về hệ thống Trường mầm non 
quốc tế Hải Phương?
Trường mầm non quốc tế Hải Phương được thành lập từ năm 
2007 với cơ sở đầu tiên nằm tại Long Biên - Hà Nội. Sau một thời 
gian hoạt động, trường đã nhận được sự đánh giá và tin tưởng 
từ phụ huynh khắp nơi và nhanh chóng mở rộng thành 04 cơ sở 
khác nhau, nhằm phục vụ nhu cầu “tìm một nơi an toàn, tận tâm 
để gửi gắm con trẻ”.
Trường nhận trẻ từ 18 tháng đến 06 tuổi. Mục tiêu là tạo cho trẻ 
một môi trường mở, trong đó trẻ có thể tự do thể hiện bản thân, 
khám phá, tìm tòi và định hình quan điểm của riêng mình. Chúng 
tôi tổ chức các nhóm lớp nhỏ cho phép mang lại một môi trường 
chăm sóc chu đáo và một không khí như gia đình cho trẻ. Một 
nhóm lớp với tỷ lệ giáo viên: học sinh ở mức cao cho phép từng 
trẻ được hưởng sự chăm sóc chu đáo, sự hỗ trợ và giám sát 
chặt chẽ của đội ngũ giáo viên, quản lý và gia đình qua hệ thống 
camera trực tuyến.
Những ưu điểm vượt trội của trường Hải Phương so với các 
trường mầm non khác?
Có lẽ ưu điểm vượt trội đầu tiên của trường mầm non quốc tế Hải 
Phương là đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm đang công tác tại 
các trường sư phạm mẫu giáo và các trường mẫu giáo công lập 
uy tín. Mỗi giáo viên khi vào giảng dạy tại trường sẽ được tham dự 
những lớp huấn luyện trau dồi kỹ năng của các chuyên gia đến từ 
nước ngoài. Mặt khác, tập thể giáo viên tại trường luôn coi trọng 
việc chăm sóc trẻ thơ, bảo vệ “búp trên cành” là hạnh phúc của 
chúng ta hôm nay, là chăm lo cho tương lai chúng ta mai sau. 
Bởi vậy, khi đến trường các bé sẽ luôn cảm nhận được sự thân 
thiết và được yêu thương như ở nhà.
Ưu điểm thứ hai của chúng tôi là “chương trình đào tạo”. Hoạt 
động chủ đạo của trẻ mẫu giáo là hoạt động vui chơi, trẻ học mà 
chơi - chơi mà học. Sự cần thiết và vai trò của giáo dục mầm non 
trong việc phát triển toàn diện nhân cách trẻ cũng như chuẩn bị 
cho trẻ vào lớp 01 là rất quan trọng. Vì thế một số điều cần biết 
để giúp trẻ mẫu giáo đạt chất lượng giáo dục toàn diện và chuẩn 
bị tốt vào học lớp 01 sau này là cần chăm sóc, nuôi dưỡng và 
giáo dục cho trẻ phát triển ở các lĩnh vực sau:
·  Lĩnh vực phát triển thể chất (bao gồm dinh dưỡng 
và vận động);
·  Lĩnh vực phát triển nhận thức (trí tuệ);
·  Lĩnh vực phát triển tình cảm - xã hội;
·  Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ;
·  Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ.
Ngoài các bộ môn cơ bản ở trên, chúng tôi còn giúp trẻ làm 
quen với ngôn ngữ thứ hai – đó là tiếng Anh thông qua những 
bài hát, những câu chuyện cổ tích, từ đó giúp trẻ hình thành thói 
quen và phản xạ cũng như sự yêu thích với ngôn ngữ này.
Hiểu được tâm lý của trẻ hầu hết khá rụt rè và nhút nhát khi tham 
gia những hoạt động cộng đồng, ở Hải Phương, chúng tôi nhấn 
mạnh vào việc tổ chức những lớp trang bị kỹ năng sống cho trẻ. 
Học sinh của Hải Phương thường xuyên được tham gia những 
chương trình giao lưu, biểu diễn âm nhạc, hoạt động ngoại khóa 
với các trường khác hoặc các chương trình xã hội. Thông qua 
các chương trình này, chúng tôi tự hào thấy các bé học sinh Hải 
Phương đã thể hiện được sự tự tin, duyên dáng và kỹ năng tự thể 

hiện bản thân trước đám đông. Đó chính là sự thành công của 
những lớp học kỹ năng tại trường Hải Phương.
Ưu điểm thứ ba là “hệ thống bếp nấu ăn tại trường”. Ở bất cứ cơ 
sở nào của Hải Phương, chúng tôi đều có hệ thống bếp ăn khép 
kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và suất ăn dinh dưỡng 
phù hợp với sự phát triển của mọi lứa tuổi. Phụ huynh của chúng 
tôi đều hoàn toàn yên tâm và hài lòng với những gì con họ được 
ăn tại trường. Và điều này cũng là sự khác biệt của chúng tôi đối 
với hệ thống các trường tư thục khác.
Ngoài ra, chúng tôi còn có hệ thống xe buýt trên 10 chiếc, đảm 
bảo việc đưa đón học sinh đi học, giảm thiểu được thời gian của 
phụ huynh, mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối của các bé khi 
được di chuyển bằng xe buýt.
Tại sao chị lại lựa chọn mở rộng hệ thống tại trường học 
tại thị trường Quảng Ninh và lựa chọn đầu tư tại Khu đô thị 
Halong Marina?
Tôi nghĩ đây là thời điểm chín muồi để mở rộng hệ thống trường 
Hải Phương sang các thành phố/tỉnh lân cận và Quảng Ninh là 
sự lựa chọn đầu tiên của chúng tôi; vì những yếu tố sau:
Về khoảng cách địa lý, chỉ cách Hà Nội 03 giờ lái xe, nên việc 
kiểm soát chất lượng giáo dục, điều hành công tác quản lý 
trường sẽ dễ dàng hơn cho chúng tôi.
Về yếu tố kinh tế, môi trường giáo dục: Quảng Ninh được đánh 
giá là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao trên cả nước. Hệ 
thống giáo dục tại Quảng Ninh chủ yếu là các trường công lập, 
hệ thống giáo dục Mầm Non, đặc biệt là Mầm non tư thục vẫn 
đang còn để mở. Do vậy, với những gì mà chúng tôi đạt được 
hiện tại, chúng tôi tự tin rằng Hải Phương sẽ phát triển nhanh, 
mạnh, và đạt sự tin yêu tuyệt đối của những gia đình đang có 
con ở độ tuổi gửi trẻ.
Qua tìm hiểu và khảo sát, chúng tôi nhận thấy Halong Marina là 
dự án khu đô thị đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh, được đầu tư bởi 
Syrena Việt Nam, một công ty đã có lâu năm kinh nghiệm trong 
lĩnh vực phát triển bất động  sản.  Halong Marina được quy hoạch 
đồng bộ; đến nay đã và đang phát triển hoàn thiện. Môi trường 
cảnh quan tại Halong Marina phù hợp với tiêu chí của chúng 
tôi, hướng trẻ em tới sự phát triển gần gũi với thiên nhiên và môi 
trường. Mặt khác, tại khu đô thị đã hình thành một cộng đồng 
dân cư khá đông đúc đang sinh sống tại chung cư, nhà liền kề, 
nhà phố, biệt thự đây chính là những khách hàng tiềm năng có 
nhu cầu và đòi hỏi chất lượng cuộc sống cao, vì vậy đầu tư tại 
đây chúng tôi đã có được một nguồn khách hàng khá ổn định.
Chị có kỳ vọng gì ở chủ đầu tư và ở Halong Marina?
Sau một thời gian đàm phán, chúng tôi đã đi đến sự thỏa thuận 
tối ưu. Chủ đầu tư đã ưu ái để chúng tôi được phép đầu tư xây 
dựng trường trên khu đất quy hoạch hoàn thiện tại vị trí : Bán đảo 
03 với xung quanh là hệ thống công viên xanh, khu vui chơi giải 
trí sôi động, là điểm nối giữa khu Bán đảo 03 và khu quy hoạch 
trung tâm hành chính mới, dân cư mới tại dự án. Đổi lại, chúng 
tôi sẽ tận dụng lợi thế không gian, để thiết kế một ngôi trường 
xanh, mở và giao hòa với cảnh quan xung quanh. Chúng tôi hy 
vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và tạo mọi điều kiện 
của Chủ đầu tư Syrena Việt Nam để xây dựng một ngôi trường 
với thiết kế đẹp mắt, độc đáo góp phần vào sự phát triển chung 
của cộng đồng cư dân tại thành phố Hạ Long nói chung và Khu 
đô thị Halong Marina nói riêng.
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GREEN BAY  
TOWERS

Kiến trúc sư nổi tiếng người Đức Ludwig Mies van der 
Rohe từng nói “Một khu dân cư, hay vẫn được gọi mơ hồ 
hơn là “một cộng đồng”, là một tiểu khu trong một đô thị 
mà những đặc điểm về xã hội và môi trường sống phân 
biệt chúng với những khu dân cư khác”. Ngay từ khi mới 
đi vào hoạt động, Chung cư Green Bay đã nhanh chóng 
thu hút được một lượng lớn khách hàng trẻ trung và hiện 
đại. Những người luôn mong muốn được sống trong một 
môi trường văn minh, thân thiện với môi trường, là chốn 
nghỉ ngơi lý tưởng sau mỗi giờ làm việc căng thẳng tại 
văn phòng. Phóng viên Syrena Vietnam Newsletter đã có 
cuộc phỏng vấn nhanh với những cư dân sinh sống tại 
đây để mang đến cái nhìn toàn cảnh hơn về cuộc sống 
tại Green Bay tới các độc giả. 

1, Chào chị, chị đã đến với Khu chung cư Green 
Bay như thế nào ạ?

Chị Thúy: Chị biết đến Khu chung cư Green Bay cũng khá 
lâu rồi đấy. Hàng ngày chị đi làm từ Tuần Châu qua đây, thấy rất 
ngạc nhiên vì ở mảnh đất đẹp như thế này lại có hai lô chung cư 
hiện đại. Tất nhiên ban đầu nó chỉ là phần thô thôi, chưa hoàn 
thiện nhưng vẻ đẹp của nó khiến chị thấy rất ưng ý khi mặt tiền 
hướng thẳng ra Vịnh Hạ Long. Hơn nữa, chị còn biết đến vì chủ 
đầu tư của dự án là Syrena Việt Nam, một công ty thành viên của 
tập đoàn BIM – tập đoàn lớn, nổi tiếng với Khách sạn Halong 
Plaza, một trong những khách sạn đầu tiên tại Hạ Long. Chính 
vì thế chị đã rất quan tâm về dự án này. Chị làm về du lịch mà (cười). 
Chị Thu: Chị thì biết đến Khu chung cư Green Bay như một cái 
duyên. Cách đây một thời gian, chị có ngồi tán gẫu với bạn bè 
về khu chung cư mới tại Bãi Cháy. Nghe lũ bạn quảng cáo hấp 
dẫn quá, chị liền sang ngay để thăm thú. Tới đây rồi thấy không 
khí thoáng đãng, cây cối xanh tươi là chị đã thấy thích. Sau đó 
chị lại đặc biệt ấn tượng với phong cách làm việc chuyên nghiệp, 
cách nói chuyện thanh lịch mà không kém phần dí dỏm của đội 
ngũ nhân viên bán hàng khi giới thiệu về chung cư cũng như định 
hướng phát triển của toàn bộ Khu đô thị Halong Marina. Vì thế 
nên chị đã quyết định tậu ngay một căn cho gia đình mình mà 
không hề do dự.

2, Vậy bạn bè chị có nhiều người chuyển về đây 
sống không?

Chị Thúy: Bạn bè chị có 03 người hiện đang ở tại khu chung 
cư này, ngay tầng 05 với tầng 08 đấy. Cùng mong muốn sống 
được trong một môi trường văn minh, hiện đại nên mấy chị em 
cùng rủ nhau chuyển về đây.
Chị Thu: Cô bạn của chị thì ở ngay tầng 03. Là nhà hàng xóm 
của chị luôn. Hai chị em mua nhà cạnh nhau, có gì còn tiện chạy 
sang “buôn bán”. 

Nguyễn Xuân Thu 
Tuổi: 41.

Nghề nghiệp: Quản lý cửa hàng thời trang nữ.
Tính cách: trẻ trung, năng động, yêu thích thời 

trang và sự hiện đại. 
Căn hộ tại Green Bay: Phòng 310 - CT1

CHÙM PHỎNG VẤN CƯ DÂN
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3, Nhà mình chuyển về đây đã lâu chưa?

Chị Thúy: Tính đến nay thì chị chuyển về đây được 04 tháng 
rồi. Từ tháng 11 năm ngoái.
Chị Thu: Nhà chị cũng mới chuyển về đây được vài tháng thôi.

4, Nhà mình ở đây luôn ạ?

Chị Thúy: Ừ. Chị và gia đình chuyển về và ở đây luôn.
Chị Thu: Hiện tại, do công việc kinh doanh nên chị và gia đình 
vẫn chủ yếu sống ở bên Hòn Gai. Tuy nhiên những ngày cuối 
tuần, nhà mình vẫn về đây để tranh thủ những giờ phút nghỉ ngơi 
hiếm hoi. Từ ban công ngắm cảnh Vịnh với hóng gió biển ở trên 
cao thích lắm, đỡ "xì trét" công việc hơn hẳn em ạ. 

5, Vậy thì trong khoảng thời gian sống ở đây, 
cảm nhận của chị về khu chung cư như thế nào?

Chị Thúy: Thực ra thì trước đây chị cũng có nhà riêng rồi nên 
quan niệm về chung cư còn rất hạn chế. Qua lời bạn bè chia sẻ 

về chung cư ở bên Hòn Gai thì chị lại càng không có mấy thiện 
cảm với loại nhà ở này. Nhưng khi đã chuyển về đây sống thì chị 
thấy rất hài lòng bởi vị trí ở đây thuận tiện. Chung cư Green Bay 
gần trường học của con nên chị có thể đưa con đi học hàng 
ngày, chợ Cái Dăm nên chị có thể ghé qua chợ trên đường đi 
làm, gần cả bưu điện và bệnh viện. Sự thuận tiện về đi lại như 
vậy rất phù hợp với những người làm trong môi trường công sở 
08 tiếng tại văn phòng như chị. Hơn nữa, môi trường ở đây rất 
tuyệt vời. không khí thoáng đãng. Nhà chị ở hướng Đông Nam, 
mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát với 03 cửa sổ nên đón được 
toàn bộ ánh sáng. Cửa sổ nhìn ra biển nên khi vừa bước chân 
về nhà đã có cảm giác được nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ 
làm việc căng thẳng tại văn phòng, một cảm giác ôm trọn thiên 
nhiên vào lòng em ạ.

Một điều đáng khen nữa là ở đây ban quản lý chung cư rất thân 
thiện. Những cô lễ tân lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ. Các anh 
bảo vệ thì nhiệt tình. Anh quản lý chung cư cũng rất quan tâm 
đến từng hộ gia đình, thường xuyên gọi điện hỏi han. Mặc dù 
mới đi vào hoạt động nhưng độ chuyên nghiệp thì không thể chê 
được. Chị cảm thấy rất hài lòng. Mấy anh chị hàng xóm ở đây 
vẫn hay trêu nhau, bảo vào đây không khác gì ở khách sạn 
năm sao (cười). 

Chị Thu: Hầu như dân cư ở đây còn rất trẻ, có lối sống văn 
minh, hiện đại. Cá nhân chị thì thấy rất ưng ý ngay từ những ngày 
đầu tiên chuyển tới. Căn hộ nhà mình khi bàn giao được vệ sinh 
sạch sẽ, các thiết bị điện nước đều thuộc những hàng uy tín trên 
thị trường. Ở đây, gia đình chị nhận được sự quan tâm của chủ 
đầu tư và toàn thể cán bộ nhân viên công ty. Từ các bạn nhân 
viên bán hàng, chăm sóc khách hàng tới các nhân viên an ninh, 
bảo vệ của tòa nhà, tất cả mọi người đều rất gần gũi và thân thiết. 
Nói không quá thì Green Bay trong mắt chị, không chỉ đẹp về 
cảnh quan mà còn đẹp cả về con người nữa. 

Phòng 310 - CT1

Phòng 310 - CT1
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6. Ngoài những nhận xét rất tích cực của chị về 
Khu chung cư Green Bay, chị còn thấy có những 
hạn chế, yếu đểm nào mà Khu chung cư có thể 
khắc phục được không ạ?

Chị Thúy: Chị cũng muốn nói thêm là bên cạnh việc phát hiện 
những ưu điểm, thì cũng nên nhìn nhận những hạn chế. Và một 
hạn chế mà chị nhìn thấy được ngay là chiếc cầu thang dưới tầng 
hầm. Bình thường khi các chị em đi làm về đã rất là muộn rồi, lại 
mang giày cao gót, rồi phải xách đồ rất là nặng, đi qua cầu thang 
bộ thì mới lên được tầng hai. Về đến nhà thấy rất mệt. Nếu mà có 
được một chiếc thang máy ngay tại tầng hầm thì hay quá.
Chị Thu: Vì bây giờ khu chung cư còn khá mới nên các dịch vụ 
đi kèm vẫn còn hạn chế. Chị nghĩ đây là một hạn chế hoàn toàn 
có thể khắc phục được. Trong thời gian tới nên có thêm các dịch 
vụ, tiện ích khác như dịch vụ ăn uống, dịch vụ làm đẹp, các siêu 
thị mini để phục vụ ngay cho các cư dân đang sinh sống tại đây. 
Khi đã về nhà rồi, mọi người thường chỉ muốn nghỉ ngơi và thư 
giãn, thay vì ra ngoài mua sắm. Các dịch vụ đi kèm sẽ làm cho 
tòa chung cư trở nên hoàn hảo hơn, chị nghĩ vâỵ.

7. Vậy thì theo thang điểm 10 để đánh giá về môi 
trường sống lý tưởng, chị sẽ cho Green Bay mấy 
điểm?

Chị Thúy: Chị thấy là thang điểm thì cũng rất vô cùng. Mỗi 
người có một quan điểm riêng, một cảm nhận riêng. Theo chủ 
quan của chị, Green Bay sẽ được 9 điểm. Chị hoàn toàn hài lòng 
khi được sống tại đây. 

Chị Thu: Chị nghĩ là chung cư này có môi trường sống tốt, 
phong cách sống hiện đại và trẻ trung, xứng đáng với tên gọi là 
chung cư cao cấp đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh. Tuy có một vài 
hạn chế nhưng đây là những điểm hoàn toàn có thể khắc phục. 
Vậy thì điểm 9 nhé.

8. Chị mua căn hộ ở Green Bay đã lâu chưa?

Chị Thúy: Chị mua căn hộ này được hơn 01 năm rồi. Chị đặt 
mua vào tháng 9/2013.
Chị Thu: Chị mua từ ngày căn hộ này mới xây móng lên tầng 
1, tầng 2. Cũng rất lâu rồi đấy em ạ.

9. Lúc chị mua nhà có nhận được sự hỗ trợ của 
chủ đầu tư không?

Chị Thúy: Khi mua căn nhà này, chị nhận được những hỗ trợ 
về giá rất ưu đãi của chủ đầu tư như là chị được tặng một chiếc 
xe Piaggio 50 triệu, chị lại làm trong ngành than nên được giảm 
thêm 03% nữa. Khi được chủ đầu tư san sẻ như thế này, mình 
cảm thấy rất hứng thú và phấn khởi.
Chị Thu: Chị gần như là những người đầu tiên mua căn hộ 
tại đây nên lại không được nhận những ưu đãi về giá nhiều từ 
phía chủ đầu tư. Theo dõi các bài viết cập nhật về tiến độ dự 
án và các chương trình trợ giá thấy hấp dẫn quá làm mình thấy 
tiếc tiếc. Nhưng mà bây giờ mình đã biết rồi thì sẽ theo dõi, 
biết đâu lại “phục thù” tại dự án khác của Chủ đầu tư Syrena 
Việt Nam (cười).

Chị: Mai Thanh Thúy
Tuổi: 34.
Nghề nghiệp: Phó Phòng Du lịch Lữ hành, Công 
ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinacomin 
Tính cách: cởi mở, phóng khoáng thích giao lưu 
với mọi người, yêu công việc, yêu thiên nhiên
Căn hộ tại Green Bay: Phòng 912 - CT2 
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1. Dự án tòa nhà Green Bay này đã có giấy phép xây dựng chưa?
Trả lời: Giấy phép xây dựng số 143/GPXD-SXD ngày 20/04/2012 của Sở Xây dựng cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 
Syrena Việt Nam được phép xây dựng Hạng mục nhà ĐN1 và ĐN2 (thuộc tổ hợp công trình chung cư kết hợp Green Bay).
2. Chung cư Green Bay tổng là bao nhiêu căn hộ? diện tích mỗi căn là bao nhiêu?
Trả lời: Chung cư Green Bay có 480 căn hộ . Có 4 loại căn hộ : A ( 89,7m2 với 03 phòng ngủ ) ; B ( 75,9m2 với 02 phòng ngủ ) ;
C ( 68,7m2 với 02 phòng ngủ ) ; D ( 63,2m2 với 02 phòng ngủ ) ; Mỗi loại căn hộ có 112 căn.
3. Tôi phải đóng những loại phí gì khi làm sổ đỏ?
Trả lời: Phí địa chính : 125.000 VNĐ. Phí trước bạ : 0,5% giá trị hợp đồng.
4. Phí dịch vụ của Chung cư Green Bay được quy định như thế nào?
Chung cư Green Bay áp dụng mức phí 4.000 VNĐ/m2 theo quy định của Nhà nước và của UBND tỉnh Quảng Ninh.
5. Phòng tập Gym của Chung cư Green Bay có dành cho khách hàng ở bên ngoài không?
Với hệ thống quy mô và hiện đại, phòng tập Gym tại Chung cư Green Bay được mở rộng cho khách hàng ở bên ngoài đăng ký tập, 
tuy nhiên mức phí sẽ không được ưu tiên như cư dân sinh sống tại đây.
6. Được biết Chung cư Green Bay là dự án đầu tiên đã được tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng 6%/năm 
của Chính Phủ, tuy nhiên hiện nay gói hỗ trợ này đã được giảm xuống 1%, tức là còn 5%/năm so 
với mức hỗ trợ ban đầu. Vậy hiện nay, Green Bay có triển khai gói hỗ trợ theo chủ trương mới của 
Chính Phủ không?
Năm 2013, giai đoạn I triển khai gói hỗ trợ tín dụng Syrena Việt Nam đã triển khai thành công hơn 20 trường hợp được giải ngân, 
với mức cho vay lên đến 70% giá trị căn hộ.Trong giai đoạn II triển khai chương trình với cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng, 
Syrena Việt Nam tiếp tục triển khai giai đoạn II của chương trình “Mua căn hộ Green Bay hưởng ngay lãi suất ưu đãi”, áp dụng mức 
lãi suất mới 5%/năm giảm 1% so với mức hỗ trợ ban đầu của Chính Phủ. 

HỎI ĐÁP

GREEN BAY TOWERS
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CHUNG CƯ GREEN BAY THANH TOÁN 50% NHẬN NGAY  NHÀ Ở

CHUNG CƯ GREEN BAY 
THANH TOÁN

50%
NHẬN NGAY NHÀ Ở

Nhằm hỗ trợ khách hàng có nhu cầu nhà ở thực, Chung 
cư Green Bay – một trong những dự án quan trọng của 
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam, 
triển khai chương trình “Thanh toán 50% và nhận nhà 
ngay”. 50% còn lại của giá trị căn hộ sẽ được trả góp 
cho chủ đầu tư trong 03 năm không lãi suất, không phải 
làm thủ tục vay ngân hàng. Được biết, đây là dự án bất 
động sản đầu tiên áp dụng chương trình hỗ trợ này tại 
Quảng Ninh.

Theo đó, khách hàng có thể nhận nhà ngay sau khi thanh toán 
50% giá trị căn hộ. 50% còn lại được trả chậm trong vòng 03 
năm kế tiếp không lãi suất, không phải vay ngân hàng. Theo 
ông Edward Lee – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu 
tư Phát triển Syrena Việt Nam cho biết “Trong bối cảnh kinh tế 
khó khăn như hiện nay, Chung cư Green Bay không phải là dự 
án có giá rẻ, cũng không hề giảm giá bán nhưng với việc thi 
công luôn được đảm bảo đúng và vượt tiến độ, dự án đã được 
rất nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Hiện nay, tại Green Bay 
đã hình thành một cộng đồng  cư dân đông đúc và đang sinh 
sống tại đây. Chúng tôi triển khai chương trình “Thanh toán 50% 
và nhận nhà ngay” nhằm đáp ứng nhu cầu và tạo điều kiện cho 
nhiều khách hàng chưa đủ điều kiện để thanh toán toàn bộ giá 
trị căn hộ những vẫn có thể chuyển ngay vào căn nhà mơ ước 
mới của mình.”

Hiện nay, căn hộ chung cư Green Bay đã được hoàn thiện và 
đi vào sử dụng. Nằm trong Khu đô thị mới rộng 300ha Halong 
Marina – trung tâm mới của Thành Phố Hạ Long, các căn hộ tại 
Green Bay được thiết kế thông minh với diện tích từ 63 – 90m2 

bao gồm từ 02 – 03 phòng ngủ. Tất cả các ban công và cửa 
sổ của khu chung cư Green Bay đều được thiết kế hướng ra bờ 
Vịnh Hạ Long và Núi Hùng Thắng.
Ước mơ về một ngôi nhà với môi trường sống văn minh và các 
dịch vụ tiện ích hiện đại với hệ thống siêu thị, bể bơi, phòng tập 
gym, an ninh 24/7 sẽ không còn là việc ngoài tầm tay, đặc biệt 
là với những khách hàng trẻ tuổi mới bước vào cuộc sống hôn 
nhân đang tìm kiếm một tổ ấm cho riêng mình. Với chương trình 
này, Syrena Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho nhiều người 
dân có cơ hội có nơi ở mới, nhất là những trường hợp chỉ thiếu 
vài trăm triệu đồng để chốt hợp đồng. Bên cạnh đó, khách hàng 
được giảm bớt gánh nặng tài chính, lãi vay ngân hàng và nỗi lo 
chậm tiến độ. Thậm chí, hình thức này rất phù hợp với các gia 
đình đang phải đi thuê nhà để ở.
Chung cư Green Bay nằm trong Khu đô thị Halong Marina rộng 
287ha được phát triển hiện đại và đông bộ. Hiện tại, Khu đô 
thị Halong Marina đã được đầu tư phát triển nhiều các hạng 
mục công trình tiện ích như: Khách sạn, Nhà Hàng, Bệnh Viện, 
Trường Học, Trung tâm thương mại...và nhiều loại hình nhà ở 
khác. Trong năm 2014, Khu đô thị Halong Marina sẽ tiếp tục 
đưa vào hoạt động Bãi biển mới tại vịnh Hạ Long cùng những trò 
chơi thể thao dưới nước.
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DỰ ÁN MỚI

SYRENA VIỆT NAM TRIỂN KHAI XÂY 
DỰNG KHÁCH SẠN 5 SAO TẠI LÀO VÀ 

PHÚ QUỐC
Cùng với sự phát triển sôi động của du lịch, Lào và Phú Quốc đang dần trở thành hai điểm 
đến thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 
du khách, hai hệ thống khách sạn tiêu chuẩn 5 sao mang thương hiệu Crowne Plaza Phú 
Quốc và Crowne Plaza Vientiane do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam 
làm chủ đầu tư đã được triển khai xây dựng. 

Crowne Plaza là một trong những thương hiệu khách sạn nổi tiếng và phát triển nhanh nhất của Tập 
đoàn Quản lý Khách sạn Liên Lục Địa Intercontinental (IHG) - công ty khách sạn lớn nhất thế giới tính 
theo số lượng phòng đang quản lý. Theo ước tính hiện nay, Crowne Plaza đã có 392 khách sạn tại 52 
quốc gia trên thế giới. Với uy tín và kinh nghiệm của thương hiệu Crowne Plaza nói riêng và tập đoàn IHG 
nói chung, Syrena Việt Nam kỳ vọng hai dự án Crowne Plaza Phú Quốc và Crowne Plaza Vientiane sẽ 
góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại thị trường Phú Quốc và Lào.

CROWNE PLAZA PHÚ QUỐC

Được mệnh danh là đảo ngọc, Phú Quốc có nhiều thế mạnh để phát triển du lịch. Theo ông Lê Minh 
Hoàng – Giám đốc Văn hóa sở Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang, hiện nay cả đảo chỉ có 2.900 phòng 
nhưng chỉ có 600 phòng được xếp hạng sao để phục vụ du lịch. Mặt khác, cảng hàng không quốc tế 
Phú Quốc khai trương vào cuối năm ngoái đã tạo nên bàn đạp cho du lịch Phú Quốc, lượng khách du 

Crowne Plaza Phú Quốc
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lịch tăng cao. Dự án Crowne Plaza Phú Quốc ra đời để đáp ứng nhu cầu ngày cao về chất lượng dịch vụ của du khách. Nằm trong 
vịnh Thái Lan, hòn đảo Phú Quốc cách đất liền 50km và  50 phút bay từ thành phố Hồ Chí Minh. Khách sạn 5 sao Crowne Plaza 
Phú Quốc gồm 400 phòng được thiết kế sang trọng với tầm nhìn hướng ra biển. Ngoài ra, khách sạn còn cung cấp hệ thống phòng 
họp tiêu chuẩn quốc tế, bể bơi, khu mua sắm tiện ích cùng đội ngũ nhân viên với thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, luôn sẵn sàng 
đáp ứng mọi yêu cầu chính đáng của khách. Hiện nay, Crowne Plaza Phú Quốc đã được khởi công xây dựng phần móng. Dự kiến 
sẽ được hoàn thiện vào cuối năm 2015.

CROWNE PLAZA VIENTIANE 

Khách sạn 5 sao Crowne Plaza Vientiane là dự án có vị trí đắc địa, chạy dọc đường Samsenthai và Sithong, gần công viên và bức 
tượng nổi tiếng của Vua Fa Ngum, vị vua đầu tiên và là người sáng lập nên vương quốc Lan Xang (Triệu Voi) của người Lào. Đây là Tổ 
hợp khách sạn 5 sao đầu tiên tại trung tâm thành phố Viêng Chăn với hơn 200 phòng thượng hạng được thiết kế dựa trên những giá 
trị kiến trúc truyền thống nhưng cũng không kém phần tráng lệ, đẳng cấp và hiện đại. Crowne Plaza Vientiane sau khi hoàn thành sẽ 
trở thành điểm đến bậc nhất của khách du lịch và người dân địa phương, cũng như đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế phục vụ 
cho các hội nghị quốc tế, hội nghị thượng đỉnh ASEM cùng nhiều sự kiện tầm cỡ quốc gia khác.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam là công ty thành viên của tập đoàn BIM - một trong những tập đoàn uy tín, dẫn 
đầu trong nhiều lĩnh vực ở Việt Nam như: lương thực thực phẩm, đầu tư, phát triển bất động sản và thương mại dịch vụ. Với tổng vốn 
điều lệ hơn 2.300 tỷ đồng, Syrena Việt Nam là một trong những công ty bất động sản lớn nhất Việt Nam, rất nhiều dự án của công 
ty đã để lại những dấu ấn thành công trong lĩnh vực đầu tư bất động sản như dự án Khách sạn Halong Plaza, Khu căn hộ cho thuê 
Fraser Suites, Trung tâm thương mại Syrena, Khu đô thị Halong Marina. Không chỉ tập trung phát triển bất động sản tại thị trường 
trong nước, Syrena Việt Nam còn vươn sang thị trường Đông Nam Á, hướng tới trở thành công ty bất động sản chuyên nghiệp, quy 
mô tại các khu vực trọng điểm trong và ngoài nước.

Crowne Plaza Vientiane 

Công trường dự án Crowne Plaza Phú Quốc

Công trường dự án Crowne Plaza Vientiane
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NHỮNG HOẠT ĐỘNG TẠI HALONG MARINE PLAZA

Nằm trong khuôn khổ chương trình ngày lễ 30/04 - 01/05, 

Tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza triển khai 

nhiều chương trình hấp dẫn và thu hút. Cụ thể, tại Tổ hợp 

thương mại và giải trí Halong Marine Plaza, chương trình 

“Ngày hội văn hóa Quảng bá thương hiệu đặc sản vùng 

miền” do Công ty Cổ phần Giải pháp nông nghiệp và bảo 

tồn Gen Việt Nam (Vinagen) sẽ được diễn ra. Chương trình 

nhằm mục đích lưu giữ, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc 

đến du khách trong và ngoài nước đồng thời hòa chung 

với không khí Carnaval 2014. Chương trình diễn ra từ ngày 

29/04 - 05/05/2014 bao gồm các hạng mục như Giới 

thiệu các gian hàng ẩm thực vùng miền mang thương hiệu 

của Quảng Ninh; triển lãm hàng nông - lâm - thủy sản; 

lễ hội hoa... với quy mô dự kiến trên 100 gian hàng tiêu 

chuẩn. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia biểu 

diễn ca múa nhạc của các ca sĩ hải ngoại hàng đầu như 

Phi Nhung, Quang Lê cùng các ca sĩ nổi tiếng khác (giá vé 

buổi sáng: 5.000VNĐ và buổi tối 30.000VNĐ).

Hoạt động tháng 04

Hoạt động tháng 05 
Chủ đề: Ẩm thực và truyền thống

1. Làng ẩm thực:

· Hoạt động: Tổ chức các buổi dạy nấu ăn tại làng ẩm thực 

với những món ăn truyền thống mỗi tuần 01 món như bánh 

cuốn, bánh đa cua...

· Thời gian dự kiến: 15h -17h thứ tư hàng tuần.

2. Làng truyền thống:

· Hoạt động: Tổ chức các hoạt động truyền thống như nặn 

tượng gốm và hoạt động ca nhạc truyền thống.

· Thời gian dự kiến: 19h - 21h các ngày thứ bảy 

hàng tuần.

Hoạt động tháng 06 
Chủ đề: Mùa hè của bé
1. Hoạt động cắm trại hè : 
· Hoạt động: Tổ chức cắm trại hè cho các gia đình, 
tham gia các trò chơi nhóm như kéo co, thi giải đố có 
phần thưởng.
· Thời gian dự kiến diễn ra: 01/06 - 03/06
2. Tổ chức các lớp hướng nghiệp dạy kĩ năng:
· Hoạt động: Tổ chức các lớp dạy kĩ năng cho bé như: kĩ 
năng học, kĩ năng đời sống thường ngày...
· Thời gian dự kiến diễn ra: Hàng tuần vào thứ 4 hoặc thứ  
bảy của tháng 06

· Hoạt động: Tổ chức chương trình nhạc hôi thời trang với 
sự có mặt người mẫu và ca sĩ nổi tiếng ca sĩ
·  Thời gian dự kiến diễn ra: Từ 10h - 23h  ngày15/07

Hoạt động tháng 07
Chủ đề: Lễ hội mùa hè

NHỮNG HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI

DỰ KIẾN SẼ DIỄN RA TẠI

HALONG MARINE PLAZA
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SYRENA VIỆT NAM VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG” THƯƠNG HIỆU Á ĐÔNG”

Giải thưởng “Thương Hiệu Á Đông 2014” 
là giải thưởng cao quý được trao cho các 
thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ có chất 
lượng tốt, có khả năng cạnh tranh cao, tạo 
được uy tín trong nước và quốc tế, được 
người tiêu dùng ưa chuộng, phát triển bền 
vững. Các thương hiệu, sản phẩm, dịch 
vụ được phân phối trên thị trường Việt Nam 
và xuất khẩu quốc tế khi tham gia chương 
trình sẽ được đánh giá dựa trên 04 tiêu 
chí cơ bản: Đánh giá của khách hàng 
trên thị trường; Tiềm lực phát triển của 
Thương hiệu; Chất lượng kinh doanh; Hiệu 
quả thương mại. Đáp ứng những tiêu chí 
khắt khe của Hội đồng giám khảo, ngày 
04/04/2014 vừa qua, tại Trung Quốc, 
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena 
Việt Nam – thành viên của tập đoàn BIM, 
đã vinh dự đạt giải thưởng “Thương Hiệu Á 
Đông 2014”, nằm trong top 100 công ty 
thành công nhất, hoạt động trong lĩnh vự 
đầu tư phát triển bất động sản. 

Cùng ngày, giải thưởng “Tầm Nhìn Quốc 
Tế” cũng đã được trao cho lãnh đạo tập 

đoàn BIM, ông Đoàn Quốc Việt – một 
doanh nhân đã thành công trong lĩnh 
vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng và 
thương mại dịch vụ tại Ba Lan trước khi 
ông quyết định quay về Việt Nam để sinh 
sống và phát triển sự nghiệp. Là một trong 
những tập đoàn uy tín tại Việt Nam, trong 
suốt 20 năm hoạt động, dưới sự dẫn dắt 
của ông Đoàn Quốc Việt, tập đoàn BIM 
đã liên tục phát triển, mở rộng các lĩnh 
vực đầu tư như: sản xuất và xuất khẩu 
lương thực thực phẩm, đầu tư phát triển 
bất động sản, kinh doanh dịch vụ thương 
mại. Ngoài ra, tập đoàn còn phát triển 
nghiên cứu và khai thác năng lượng điện, 
đầu tư vào vận chuyển dân dụng, y tế... 
Với đường lối lãnh đạo và định hướng kinh 
doanh đúng đắn, hiện nay BIM Group là 
một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân 
hàng đầu của Việt Nam với đội ngũ cán bộ 
công nhân viên lên đến 3.000 người. Ghi 
nhận những thành công của tập đoàn nói 
chung và sự dẫn dắt tài tình của ông Đoàn 
Quốc Việt nói riêng, Bộ Công Thương Việt 
Nam phối hợp với Bộ Thương Mại Trung 
Quốc chỉ đạo Diễn Đàn Truyền Thông 

Quốc Tế đã trao tặng giải thưởng “Tầm 
Nhìn Quốc Tế” dành cho nhà lãnh đạo ưu 
tú tại Việt Nam.

Với niềm vinh dự đó, Syrena Việt Nam 
cam kết sẽ không ngừng phát triển, tiếp 
tục mang đến những sản phẩm quy mô 
và chất lượng, nâng cao chất lượng nhà 
ở tại các khu đô thị trọng điểm trong cả 
nước. Không chỉ tập trung phát triển bất 
động sản tại thị trường nội địa, Syrena Việt 
Nam sẽ còn vươn xa sang thị trường Đông 
Nam Á, điển hình là dự án Crowne Plaza 
Vientiane Lào.

  Mới đây, tại Trung Quốc, tập đoàn BIM (BIM Group) cùng Công ty thành viên – Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 
triển Syrena Việt Nam đã vinh dự cùng lúc đón nhận hai giải thưởng lớn “Thương Hiệu Á Đông” và “Tầm Nhìn 
Quốc Tế” 2014 do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Thương Mại Trung Quốc chỉ đạo Diễn Đàn Truyền 
Thông Quốc Tế bình bầu và trao tặng.

SYRENA VIỆT NAM VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG 
“THƯƠNG HIỆU Á ĐÔNG”
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HALONG MARINE PLAZA – ĐIỂM ĐẾN LÝ THÚ CHO MÙA CARNAVAL HẠ LONG

BẢO TÀNG TRUYỀN THỐNG 

Đến với Halong Marine Plaza, du khách có thể tận mắt chứng 
kiến và khám phá những giá trị văn hóa truyền thống của người 
Việt thông qua sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm mang 
đâm bản sắc dân tộc và tham gia vào các trò chơi dân gian 
truyền thống.

LẠC VÀO XỨ SỞ XIẾC ẢO THUẬT VÀ THẾ GIỚI 
TRẺ THƠ

Vào dịp lễ đặc biệt này, một mô hình nhà hơi khổng lồ ngộ nghĩnh 
cùng những màn trình diễn xiếc nghệ thuật đầy mê hoặc và cuốn 
hút như biểu diễn cà kheo, tung hứng, nhào lộn, lắc vòng nghệ 
thuật hay màn ảo thuật huyền bí sẽ mang đến cho các em nhỏ 
một thế giới sắc màu vui nhộn. Bên cạnh đó là những cửa hàng 
đồ chơi và Khu vui chơi trẻ em tiNi World với nhiều trò chơi hấp 
dẫn cũng sẽ giúp bé phát triển về thể chất, trí tuệ và nhiều kỹ 
năng khác. Tại tiNi Town, các bé sẽ được thỏa thích vui chơi 
trong không gian rộng lớn với hơn 18 khu vực vận động và trải 
nghiệm đa dạng với các trò chơi: đua xe, nhà bóng, đu quay 
cây dừa...

CHÁY HẾT MÌNH VỚI ÂM NHẠC

“Cháy hết mình với âm nhạc” chính là chương trình đặc sắc nhất 
mà Halong Marine Plaza gửi tới khách hàng trong chuỗi sự kiện 
này. Chương trình ca nhạc sôi động được diễn ra vào tối 01/05 
quy tụ nhiều nghệ sỹ trẻ danh tiếng, đang được yêu thích hiện 
nay và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí vào cửa. 

NGÂY NGẤT VÀ KHÓ QUÊN VỚI HẢI SẢN
HẠ LONG

Nếu bạn là một người đam mê ẩm thực, bạn sẽ không thể bỏ 
qua Khu chợ đêm Hải sản tại Halong Marine Plaza. Với diện tích 
hơn 1.500m2 khu chợ đêm hải sản được xây dựng và thiết kế 
theo không gian mở, chỗ ngồi ngoài trời rộng rãi giúp bạn cảm 
nhận rõ hương vị của biển. Tại đây, các du khách có thể thỏa 
sức thưởng thức hương vị biển Hạ Long qua những món hải sản 
được các ngư dân đánh bắt trong ngày. Đặc biệt, du khách còn 
được tự mình vào bếp để chế biến món ăn, tự tay chọn những 
loại gia vị thơm ngon và tẩm ướp cho phù hợp với khẩu vị gia 
đình mình. 

Carnaval là một trong những sự kiện lớn nhất trong 
năm tại Thành phố Hạ Long thu hút hàng trăm nghìn 
lượt khách tham dự. Ngoài sự kiện chính diễn ra vào 
tối 30/04 tại đường Hoàng Quốc Việt thì các hoạt động 
sôi nổi khác diễn ra tại Tổ hợp thương mại và giải trí 
Halong Marine Plaza trong ngày 30/04 và 01/05 cũng 
đang được chờ đợi.

HALONG MARINE PLAZA
ĐIỂM ĐẾN LÝ THÚ CHO MÙA 

CARNAVAL HẠ LONG

Trong tháng 04/2014, gian hàng ngọc trai của đơn vị Ngọc Rồng sẽ được đưa vào kinh 
doanh tại Zone 1 - Halong Marine Plaza với diện tích gian hàng lên tới 1.200m2. Cửa hàng 
Ngọc Rồng chuyên kinh doanh và trưng bày các mặt hàng ngọc trai tự nhiên, ngọc trai 
bán nhân tạo (con người tác động vào con trai để sinh ra ngọc), trang sức ngọc trai cao 
cấp, phục vụ nhu cầu mua sắm làm quà kỷ niệm cho khách du lịch. Không chỉ khẳng định 
được tiềm năng phát triển của ngọc trai, nâng cao chất lượng vùng biển Quảng Ninh, Ngọc 
Rồng còn góp phần tạo dựng một sản phẩm du lịch mới và giới thiệu đến du khách một 
nét đẹp độc đáo của người Việt. 

KHAI TRƯƠNG GIAN HÀNG NGỌC TRAI LỚN NHẤT TẠI 
HẠ LONG
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SỞ HỮU NGAY NHỮNG LÔ ĐẤT BIỆT THỰ CUỐI CÙNG TẠI VỊNH HẠ LONG

  Phân khúc đất nền biệt thự đang 
ngày càng tiệm cận mức có lợi để mua, 
nhiều chính sách mới đây của Chính 
phủ đã tạo nên một làn sóng khơi dậy 
thị trường bất động sản ở phân khúc 
này. Tại Quảng Ninh, những lô biệt thự 
cuối cùng của Công ty Cổ phần Đầu tư 
Phát triển Syrena Việt Nam – một chủ 
đầu tư uy tín sở hữu nhiều dự án có vị 
trí đắc địa đang tạo nên những tín hiệu 
khả quan, hút khách và được săn đón. 

THÊM NHIỀU CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Phân khúc đất nền vốn khá trầm lắng đã 
được khơi một luồng sinh khí với việc nhiều 
chính sách ưu đãi mới. Đặc biệt trong đó 
là chính sách cho phép các chủ đầu tư 
dự án được phân lô bán. Chính sách mới 
sẽ mở ra cơ hội cho những người đang có 
nhu cầu mua đất. Người mua có thể tự 
quyết định tiến độ xây dựng, tự quyết định 
phương pháp xây dựng, chịu trách nhiệm 
về chất lượng, đồng thời thiết kế và xây 
dựng nhà phù hợp với hoàn cảnh riêng 
của từng người. Còn theo tính toán của 
những người am hiểu thị trường bất động 
sản cho thấy đất nền đang ngày càng 
tiệm cận mức có lợi để mua. Mặt khác, 
đối với đa số khách hàng và theo quan 
niệm của người dân Việt Nam thì việc sở 
hữu đất có sổ đỏ là một tài sản vô cùng 

có giá trị. Bên cạnh đó, về phương diện 
đầu tư, đất nền là một trong những phân 
khúc giữ được mức giá tốt nhất.

CƠ HỘI SỞ HỮU CUỐI CÙNG
 
Trong bối cảnh phân khúc đất nền biệt thự 
đang rục rịch chuyển biến, một cuộc cạnh 
tranh và một mặt bằng giá mới đã được 
xác lập đối với thị trường đất nền. Theo đó, 
những dự án có mức giá hợp lý mới có thể 
thu hút được khách hàng. 

Tại Quảng Ninh, những lô biệt thự cuối 
cùng của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 
triển Syrena Việt Nam – một chủ đầu tư 
uy tín sở hữu nhiều dự án có vị trí đắc địa, 
nằm sát bên bờ Vịnh Hạ Long đang được 
giới bất động sản tại đây tìm hiểu, quan 
tâm và săn đón.

Được mở bán lần đầu vào trung tuần tháng 
09/2013, những lô đất biệt thự của Syrena 
Việt Nam đã tạo được sức hút thành công 
được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm và 
đặt mua. Tại Khu đô thị, khách hàng có 
thể dễ dàng nhận thấy sự thay đổi từng 
ngày của các công trình. Các căn biệt thự 
lộng lẫy đang được các khách hàng đầu 
tư xây dựng hoàn thiện. Các lô đất biệt thự 
tại Khu đô thị Halong Marina có mức giá 
bán chỉ từ 16,5-19tr/m2, diện tích đất từ 

177m2-500m2, mật độ xây dựng 65% và 
được phép xây dựng 04 tầng. Với vị trí đắc 
địa tại Khu đô thị Halong Marina, từ biệt 
thự, khách hàng có thể dễ dàng di chuyển 
chưa đến 05 phút đến các dịch vụ tiện 
ích công cộng như: Tổ hợp thương mại và 
giải trí Halong Marine Plaza, Khu nhà phố 
thương mại Shophouse, Khu nhà liền kề 
San Hô, Chung cư Green Bay, Siêu thị, 
Nhà hàng, Rạp chiếu phim, Trường học, 
Bệnh viện, Bến xe, Bến phà và đặc biệt 
là Khu bãi biển mới sẽ được đi vào hoạt 
động trong tháng 05 tới.

Hiện nay, các lô đất biệt thự tại đây đã 
hoàn thiện cơ sở hạ tầng, điện, nước 
sạch, đèn đường cao áp, cảnh quan lý 
tưởng phù hợp để xây dựng các căn nhà 
biệt thự đơn lập, biệt thự nghỉ dưỡng. Với 
không gian thiên nhiên xanh mát cùng 
những làn gió biển trong lành, chủ đầu tư 
uy tín, cam kết sổ đỏ đúng hạn, tiện ích 
hoàn hảo các nhà đầu tư hoàn toàn yên 
tâm và hài lòng với quyết định “xuống tiền” 
của mình khi lựa các lô đất biệt thự tại Khu 
đô thị Halong Marina. 

Website: www.syrena.vn

Email: cs@syrena.vn

Hotline: 04 3719 6789

SỞ HỮU NGAY NHỮNG LÔ 
ĐẤT BIỆT THỰ CUỐI CÙNG TẠI 

VỊNH HẠ LONG
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Phòng khách là nơi để gia chủ khéo khoe “tài năng” 
cũng như “ tính thẩm mỹ "để trong việc lựa chọn đồ đạc 
và trang trí nhà cửa. Một gian phòng đẹp không chỉ được 
bố trí hài hòa, hợp lý mà còn tạo ấn tượng một cách rõ 
nét nhất trong phong cách riêng độc đáo của gia chủ. 
Hãy mang đến nét đẹp hoàn hảo nhất cho ngôi nhà 
bằng chính bàn tay của bạn.
  
Chọn màu sắc
Khi chuẩn bị lập kế hoạch trang trí phòng khách, yếu tố đầu tiên 
bạn cần lưu tâm đó là lựa chọn màu sắc. Những gam màu có thể 
thay bạn nói lên những cảm xúc, những ấn tượng khi bước vào 
phòng. Gian phòng khách là nơi trò chuyện giữa chủ và khách, 
vì vậy bạn nên chọn những gam màu tươi sáng, thực sự bắt mắt. 
Màu sắc không phải là yếu tố quyết định nhưng nó sẽ là một 
phần “gia vị” không thể thiếu để mang đến cá tính và không khí 
vui tươi cho căn phòng.

Nắm vững nghệ thuật đối xứng
Trang trí nhà cửa là một nghệ thuật, vì vậy bạn có thể coi tổng thể 
phòng khách như một bức tranh. Khi bạn “bày biện” vật trang trí 
hay bất kỳ nội thất gì trong phòng, hãy quan tâm đến nghệ thuật 
đối xứng để mang đến sự “cân bằng” cho thị giác và hài hòa đến 
từng chi tiết cho không gian. Ví dụ những vật trang trí treo trên bức 
tường gần cửa sổ nên treo song song với khung cửa và đối xứng 
với vật trang trí bên kia bức tường. Nắm bắt được những bí quyết 
nhỏ sẽ tạo được hiệu quả lớn trong việc décor nhà của bạn.

Quan tâm đến xu hướng
Một trong những yếu tố mang đến vẻ đẹp hiện đại cho ngôi nhà 
của bạn đó là khi gia chủ kịp thời “nắm bắt” xu hướng. Sự trẻ 
trung, năng động cùng không khí vui tươi luôn ngập tràn trong 
phòng khách khi bạn biết tiếp cận và vận dụng một vài xu hướng 
hiện tại một cách linh hoạt. 

Lựa chọn nội thất 
Sau màu sắc, xu hướng, bạn hãy dành nhiều sự quan tâm đến 
việc chọn nội thất. Trước khi mua sắm đồ đạc, bạn hãy suy nghĩ 
và hình dung những chức năng chính cần sử dụng trong phòng 
khách. Từ đó để định hình ra những nội thất cần mua.

Thêm đồ trang trí
Những yếu tố như đồ đạc, màu sắc như phần cứng, những vật 
trang trí như khung ảnh, bình hoa… đóng vai trò làm mềm không 
gian, tăng thêm sức cuốn hút cho căn phòng. Với phòng khách 
lấy tone màu nude làm chủ đạo, bạn có thể điểm xuyết nhấn nhá 
không gian bằng phụ kiện để căn phòng trở nên hoàn thiện hơn. 
Có thể là những chiếc đĩa treo tường, hay bức tranh nhiều kích 
cỡ, một lọ hoa rực rỡ kết hợp hài hòa để mang đến vẻ đẹp tinh 
tế cho nơi tiếp khách.

Tận dụng những góc nhỏ
Dù phòng khách rộng hay hẹp, bạn cũng không nên bỏ phí 
những góc nhỏ. Hãy tạo vẻ đẹp “đầy đặn” cho không gian nhờ 
việc tận dụng những góc nhỏ. Trong gian phòng này, gia chủ 
đã khéo léo dành góc nhỏ bên bức tường gần cửa sổ để treo 
gương. Phía dưới đặt đồ trang trí bằng hoa, lọ hoa và đèn bàn 
rất bắt mắt.

Kết nối màu sắc
Khi trang trí nhà, một điều nữa không kém phần quan trọng cần 
lưu ý đó là kết hợp hài hòa màu sắc cũng như tạo sự kết nối màu 
sắc rõ ràng trong không gian. Từ góc nhỏ đặt bàn và gương soi 
đến kệ đựng sách đều tạo được sự kết nối màu sắc một cách 
rõ rệt. 
                                                                        Nguồn Eva.vn

MANG ĐẾN VẺ ĐẸP HÚT HỒN 
CHO PHÒNG KHÁCH

TƯ VẤN KHÔNG  GIAN SỐNG
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GÓC NHÌN

ĐAM MÊ LÀ GÌ?
Chúng ta thường được dạy dỗ và cũng hay dạy dỗ 
bọn trẻ rằng phải biết đam mê và chỉ có đam mê mới 
có thể dẫn đến thành công.

Tự nhiên hôm nay có cháu đang học lớp 10 THPT FPT hỏi: 
"Thưa thầy, hồi thầy bằng tuổi em, thầy có đam mê gì? Và 
đam mê đó có giúp thầy thành công trong cuộc sống sau 
này không?".
Giật mình nghĩ lại, ở tuổi 16, mình đam mê gì nhỉ? Hỏi ông 
bạn thân, ông bạn cũng gãi đầu nhớ, thì cũng chỉ bắn bi, 
đánh khăng thôi.
Vậy cần định nghĩa lại đam mê là gì đã. Cứ từng bắn bi, 
đánh khăng mà suy ra thì đam mê có thể hiểu đơn giản là 
một việc gì đó mà bạn sẵn sàng tự nguyện đánh đổi một 
việc khác để làm (ví dụ bỏ ăn cơm đi đá bóng) và cũng phải 
kéo dài khá thường xuyên, chắc cũng phải tính bằng tháng. 
Và nói chung phải dẫn đến kết quả tốt, ít nhất thì cũng 
không bị người lớn trừng phạt. 
Câu hỏi thứ hai quan trọng hơn, liệu có phải đam mê là 
động lực dẫn đến thành công? Hay thành công bước đầu 
rồi mới dẫn đến đam mê? Quả trứng hay con gà? Ông bạn 
trầm ngâm rồi bảo, chắc phải có năng lực đã rồi mới đến 
đam mê. Bạn nhớ hồi xưa chơi là ăn hết bi của bọn nó, 
chứng tỏ là có năng lực bắn bi. Đi chơi để kiểm nghiệm, 
thắng được mọi người xung quanh rồi thì mới thành đam mê. 
Như vậy đam mê cần có bè lũ để duy trì.
Xong, mình tự tin trả lời các em. Hồi bằng tuổi các em, tức là 
năm thứ nhất của THPT, những đam mê mà thầy còn nhớ 
lại được đến giờ là:
- Xem tàu hỏa vì tàu hỏa lúc đó như con quái vật vậy. Đầu 
máy chạy hơi nước đen xì, xả hơi trắng mù mịt, thỉnh thoảng 
lại rú lên rùng rợn. Trẻ con ai chẳng mơ được ngồi lên điều 
khiển con quái vật.
- Giải toán đố, ở lớp cấp 2, thầy hay giải được bài nên cô 
khen, cô khen thì càng sướng, dần dần thành thói quen lúc 
nào không biết, đua nhau đi tìm bài toán khó để giải.
- Ngắm sao trời, cái này các em có biết vì sao không? 
Không lãng mạn thế đâu, thời thầy học không có điều hòa, 
đêm ngủ rất nóng, nên phải lên gác thượng nằm ngửa mặt 
lên trời, hỏi có việc gì khác ngoài việc đếm sao. Lâu dần 
thành đam mê.

Đi cùng với đam mê là ước mơ, mơ được trở thành người lái 
tàu, mơ thành phi hành gia, mơ thành nhà toán học.
Sau này thầy mới biết là những đam mê đó theo thầy suốt 
cuộc đời. Đến giờ vẫn thích đi tìm những bài toán khó để 
giải. Ví dụ như phải mở trường ở Myanmar hay vẫn thích 
ngắm những gì quái dị, như những chợ bùa ngải giữa thủ đô 
Lagos. Và vẫn phải dành cho mình một góc ngắm sao, để 
quên đi những khó nhọc thường ngày.
Ông bạn thầy, mê bắn bi trúng lỗ, đánh khăng đếm rất 
nhanh và cũng thích giải toán, quả nhiên trở thành một nhà 
đầu tư thành đạt.
Nên các em đừng ngồi một chỗ đợi đam mê đến. Đam mê 
chỉ đến nếu các em dám làm, hoặc bị thầy cô, bố mẹ bắt 
buộc làm một việc các em không thích. Sẽ đến lúc các em 
ngạc nhiên, việc này mà mình tự làm được này, đó là lúc 
các em bắt đầu có đam mê! Và nhớ chia sẻ với bạn bè để 
có động lực duy trì đam mê của mình.
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SYRENA VIỆT NAM

“Nằm trong Khu đô thị Halong Marina rộng hơn 287 ha, với quy hoạch đồng bộ, Nhà liền kề San Hô 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.”

3 KM ĐẾN KHU MUA SẮM1 KM ĐẾN TRƯỜNG HỌC 2 KM ĐẾN BỆNH VIỆN


