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UY TÍN VÀ ĐẲNG CẤP
TỪ THƯƠNG HIỆU BẤT ĐỘNG SẢN
NỔI DANH KHẮP CHÂU Á
Với tâm ý mang đến một phong cách sống an lành hoà quyện cùng vẻ
đẹp thiên nhiên hùng vĩ, Banyan Tree Residences là lựa chọn tinh tế
cho sự hoàn hảo và là ngôi nhà hồi sinh của tinh thần và thể chất.

BANYAN TREE
Thương hiệu uy tín và đẳng cấp
Là thương hiệu quốc tế hàng đầu Châu Á - Thái Bình Dương về phát triển các dự án bất động sản, quản lý các khu nghỉ
dưỡng biển cùng chuỗi khách sạn dịch vụ cao cấp và đạt nhiều giải thưởng quốc tế. Thương hiệu đã sở hữu và quản lý
hơn 50 khu nghỉ dưỡng và khách sạn tại 28 nước trên thế giới.

LAGUNA LĂNG CÔ
Vẻ đẹp hùng vĩ của biển và núi rừng
Với diện tích 280 héc-ta nằm kề bên Vịnh Lăng Cô, một khu vực nổi tiếng với bãi biển nguyên sơ, khung cảnh thiên nhiên
kỳ vĩ và nằm ngay trên Con đường Di sản miền Trung huyền thoại với các di sản văn hóa được UNESCO công nhận.
Dự án được chia làm nhiều giai đoạn phát triển bao gồm các khu khách sạn 5 sao, sòng bài chuẩn quốc tế (200 bàn và
2000 máy), khu biệt thư Banyan Tree Residences, khu căn hộ và nhà phố, sân Golf 18 hố đạt chuẩn quốc tế do Ngài Nick
Faldo thiết kế, trung tâm hội nghị, khu tiện ích như phòng tập thể dục, nhà hàng, hồ bơi ngoài trời, phòng khám quốc tế,
dịch vụ spa chuyên nghiệp, và các hoạt động khác. Laguna Lăng Cô là điểm đến của sự lựa chọn tinh tế cùng với thương
hiệu Banyan Tree của chúng tôi.
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BIỆT THỰ HƯỚNG BIỂN BANYAN TREE
Tựa sơn hướng hải
Tọa lạc trên đồi ở độ cao 45-85 mét so với mực nước biển, khu biệt thự biển Banyan
Tree Residences sở hữu tầm nhìn bao quát vịnh biển xanh cùng khung cảnh tuyệt mỹ
của thiên nhiên hùng vĩ với những ngọn núi cao vút bao quanh.
Biệt thự được thiết kế tinh tế mang đậm nét đặc trưng của thương hiệu Banyan Tree cùng
sự giao thoa hài hòa giữa vẻ đẹp thuần khiết của nền văn hóa Việt và khung cảnh tuyệt
mỹ của thiên nhiên bao la. Không gian sống của mỗi căn biệt thự luôn ngập tràn ánh
sáng tự nhiên hòa quyện cùng cảnh quan nhiệt đới xung quanh. Thiết kế nội thất ghi
dấu nét đẹp của các di sản nghệ thuật địa phương và tôn vinh đường nét kiến trúc riêng
biệt từ thương hiệu Banyan Tree.
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CHƯƠNG TRÌNH
TRAO ĐỔI KỲ NGHỈ
TOÀN CẦU
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Chương trình trao đổi kỳ nghỉ quốc tế là một
quyền lợi đặc biệt dành riêng cho Chủ sở hữu
bất động sản, được quản lý bởi thương hiệu
khách sạn danh tiếng của tập đoàn Banyan
Tree. Chương trình sẽ cho phép chủ sở hữu
được trao đổi kỳ nghỉ của họ tới những điểm
đến khác trong Tập Đoàn.
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Đây là chương trình được khởi động hằng
năm, tự chọn và miễn phí cho tất cả các chủ
sở hữu. Tất cả các dịch vụ đặt phòng sẽ được
quản lý bởi đội ngũ chăm sóc khách hàng
giàu kinh nghiệm và nhiệt tình có trụ sở chính
tại Phuket.

TIỆN ÍCH
VÀ DỊCH VỤ
Chủ nhân biệt thự được hưởng những quyền lợi
vượt bậc cùng với chính sách giảm giá cho các
dịch vụ và tiện ích sang trọng, đẳng cấp sau đây:

• Nhà hàng Azura – Saffron – The Water Court
Thư Quán
• Dịch vụ Banyan Tree Spa chuyên nghiệp

Những điểm đến trong chương trình
trao đổi kỳ nghỉ toàn cầu
Indonesia
Banyan Tree Ungasan
Banyan Tree Bintan
Angsana Bintan
Cassia Bintan
Thái Lan
Banyan Tree Bangkok
Banyan Tree Phuket
Angsana Phuket
Angsana Villas Resort Phuket
Cassia Phuket
Dusit Thani Pool Villas Phuket

• Cửa hiệu Banyan Tree Gallery
• Trung tâm hội nghị
• Phòng tập thể thao và Yoga
• Trung tâm Thể thao Biển
• Sân Gôn 18 lỗ được thiết kế bởi Ngài Nick Faldo

Trung Quốc
Banyan Tree Huangshan
Banyan Tree Lệ Giang
Mexico
Banyan Tree Cabo Marques
Banyan Tree Mayakoba

• Xe buýt đưa đón miễn phí đến khu nghỉ dưỡng
Việt Nam
Banyan Tree Lăng Cô
Angsana Lăng Cô
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CÂU LẠC BỘ SANCTUARY
Chủ nhân sở hữu biệt thự được quyền tham gia Câu lạc bộ Sanctuary với nhiều quyền
lợi và ưu đãi đặc biệt khi tận hưởng các kỳ nghỉ trong 41 khu nghỉ dưỡng và khách
sạn thuộc thương hiệu Banyan Tree, Angsana, Cassia và Laguna của Tập đoàn Banyan
Tree trên toàn thế giới. Một hệ thống nghỉ dưỡng đầy lôi cuốn và sẽ còn tiếp tục được
mở rộng khi Banyan Tree phát triển thêm nhiều điểm đến trong tương lai.

Các tài liệu quảng cáo và tiếp thị của dự án Laguna Lăng Cô đã được chuẩn bị trước khi hoàn thiện thiết kế và hoàn thành xây dựng. Hình ảnh và thông tin của nội dung chỉ mang tính chất minh họa. Công ty TNHH Laguna, các đơn
vị tư vấn, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan không đảm bảo hoặc xác nhận các thông tin trong tài liệu này là chính xác. Các bên liên quan cần yêu cầu xác nhận tính chính xác của thông tin và nên dựa vào các tài liệu Hợp đồng mua
bánh chính thức. Công ty TNHH Laguna miễn trừ tất cả các điều kiện, điều khoản và đảm bảo phát sinh từ tài liệu này và bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ đó. Công ty TNHH Laguna và các đơn vị tư
vấn bảo lưu quyền thay đổi một phần hoặc toàn bộ các đặc điểm, căn nhà, bản vẽ thiết kế hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu cầu hoặc phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

HUẾ
Sân bay
Quốc tế Phú Bài

Cảng Chân Mây
Đường hầm Hải Vân

Công viên Quốc gia
Bạch Mã

Sân bay Quốc tế
Đà Nẵng
Bà Nà
Núi Chúa

ĐÀ NẴNG
HỘI AN

PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN
LAGUNA LĂNG CÔ – HUẾ , VIỆT NAM

PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

Điện thoại: +84 (0) 234 3695 850
Email: sales@lagunalangco.com
Website: www.lagunalangco.com

