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NHỮNG GIẢI THƯỞNG DANH GIÁ
MINH CHỨNG CHO GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC



Đà Nẵng
ĐÔ THỊ SỐNG LÝ TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Đà Nẵng - thành phố lớn nhất khu vực miền Trung và là một trong năm thành phố lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò là động lực thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 

5 lĩnh vực mũi nhọn trong định hướng phát triển của thành phố:

‣ Du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng. 

‣ Cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics. 

‣ Công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp.

‣ Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số.

‣ Sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp.

Để xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến 2030, tầm nhìn 2045, các dự án trọng tâm được Bộ Chính Trị yêu cầu thực hiện như: Xây dựng 

cảng Liên Chiểu, mở rộng và chuyển đổi cảng Tiên Sa, Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, tái phát triển đô thị, Khu công nghệ cao tập trung, 

nâng công suất Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, xây dựng Khu du lịch quốc gia Sơn Trà.
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ĐÀ NẴNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN BẰNG NHỮNG GIẢI THƯỞNG DANH GIÁ TRONG NĂM 2018:

‣ Top 10 điểm đến đáng sống ở nước ngoài năm 2018 do tạp chí du lịch nổi tiếng Live and Invest Overseas công bố

‣ Top 10 thành phố tổ chức hội họp hàng đầu châu Á năm 2018 do Tạp chí Smart Travel Asia bình chọn

‣ Top xu hướng về lựa chọn điểm đến năm 2018 theo trang web đặt phòng lớn nhất �ế Giới Airbnb bình chọn

‣ Đà Nẵng – �ành phố xanh quốc gia của Việt Nam do Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) bình chọn
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Tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố, sân bay quốc tế Đà Nẵng gồm hai nhà ga nội 

địa và quốc tế trên tổng diện tích 842ha và có sức chứa lên đến 20 triệu hành khách 

mỗi năm, kế hoạch xây dựng nhà ga T3 nâng tổng công suất lên đến 42 triệu khách. 

Hiện có 6 hãng hàng không nội địa và 25 hãng hàng không quốc tế đang có đường 

bay đến Sân bay quốc tế Đà Nẵng, nhiều thứ 3 cả nước. 

Từ Đà Nẵng đã có 13 tuyến bay nội địa, 45 tuyến bay đi quốc tế trong đó có 21 

đường bay trực tiếp thường kỳ và 24 đường bay trực tiếp thuê chuyến, với hơn 220 

chuyến bay trong nước và quốc tế mỗi ngày, giúp kết nối thuận lợi với các trạm 

trung chuyển lớn của Châu Á và thế giới.

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ
ĐÀ NẴNG
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Soleil Danang bao gồm 4 toà tháp: 1 toà khách sạn và 3 tòa căn hộ có độ cao từ 50 - 57 tầng, được xây dựng theo tiêu chuẩn 

quốc tế. Với ý tưởng thiết kế là sự giao thoa giữa trời và đất, 4 tòa tháp tạo hình thành một rạn san hô vĩnh cửu  mang ý 

nghĩa là Ánh Dương lộng lẫy, mặt trời rực rỡ, soi sáng Biển Đông.

Toạ lạc ngay tại bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh, Soleil Danang là lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu nghỉ dưỡng của tất cả du 

khách khi đến với thành phố biển xinh đẹp này. Khách hàng có thể thả hồn trong những rung cảm dịu êm khi rảo bước qua 

những khu vườn trên không với bể bơi vô cực, thoả sức mua sắm tại trung tâm thương mại cao cấp, tận hưởng một ngày 

trọn vẹn tại khu vực spa thư giãn hay phòng tập gym, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, thưởng thức bữa tối đẳng cấp trong 

ánh nến lung linh và chiêm ngưỡng đại dương vô tận, trải dài ngay trước mắt.

Sự An lành, �ỏa mãn đã tạo nên một tuyệt tác bất động sản ven biển đắt giá nhất Đà Nẵng. Đó chính là Soleil Danang - 

Biểu tượng mới của sự hoàn hảo.

TOÀ NIMBUS
TÂM MẠCH PHỒN HOA
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TỔNG QUAN TOÀ NIMBUS

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG KHỐI ĐẾ: 14%

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG KHỐI THÁP: 9.36%

LOẠI HÌNH CĂN HỘ: 

TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÁC TẦNG

104.677 M2

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG KHỐI ĐẾ

3.052 M2

SỐ LƯỢNG CĂN HỘ

1.186 CĂN

CHIỀU CAO TOÀ NHÀ

195 M

SỐ TẦNG

57 TẦNG



VỊ TRÍ KIM CƯƠNG

 

 

 
 

SÂN BAY QUỐC TẾ

ĐÀ NẴNG

Bệnh Viện Đà Nẵng

Đại Học Đà Nẵng

Cảng
Đà Nẵng

Bệnh Viện Hoàn Mỹ

Chợ Cồn

BigC
Chợ Hàn

Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng

Công viên
Biển Đông

Bãi biển
Phạm Văn Đồng

Bãi biển Mỹ Khê

Được xây dựng ngay tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, tòa Nimbus thuộc khu tổ hợp 

Soleil Danang được quy hoạch trên diện tích 2.2 ha, nằm đối diện Công Viên Biển 

Đông- nơi diễn ra các sự kiện lớn của thành phố, cách bãi biển Mỹ Khê chỉ 1 phút đi 

bộ. Dự án nằm tại vị trí giao thông quan trọng, ngay giao lộ Phạm Văn Đồng và Võ 

Nguyên Giáp, dễ dàng kết nối và di chuyển đến các địa điểm du lịch văn hóa, thắng 

cảnh nổi tiếng tại Đà Nẵng.

Hướng tầm nhìn ra Biển Đông rộng lớn, dự án hứa hẹn sẽ trở thành nét chấm phá 

đặc sắc của cảnh quan kiến trúc thành phố, đồng thời tạo nên sức hấp dẫn lớn đối với 

khách du lịch và các nhà đầu tư.

Chợ Hàn

Sân Golf lân cận

Chùa Linh Ứng

Bà Nà Hills

Ngũ Hành Sơn

Bãi Biển Mỹ Khê

Sân bay quốc tế
Đà nẵng

Cù Lao Chàm

10 phút

15 phút

 2 
phú

t

10
 p

hú
t

30 phút

4
0

 phút

15
 p

hú
t

60 phút
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SÂN BAY BÃI BIỂNTRƯỜNG HỌC

CHỢ

BỆNH VIỆN

CHÙACẢNG CÔNG VIÊNSIÊU THỊ



�iết lập nên một đỉnh trời mới nơi thành phố đáng sống nhất Việt Nam,  ôm trọn vào lòng đại 

dương và thượng ngàn xanh, tòa tháp Nimbus sở hữu tầm nhìn đắt giá bên bờ biển tuyệt đẹp, là sự 

lựa chọn của những vị khách thượng lưu để trải mình vào không gian nghỉ dưỡng hoàn hảo.

Với độ cao tĩnh không 195m, chủ sở hữu căn hộ tại tòa Nimbus có thể thâu trọn quang cảnh bốn 

phương từ biển Đông bao la, thành phố Đà Nẵng với Cầu Rồng rực rỡ về đêm hay tượng Quan Âm 

trầm mặc trên đỉnh Sơn Trà cổ kính.

TUYỆT TÁC TỪ VỊ TRÍ
TẠO NÊN TÍNH ĐỘC NHẤT
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Soleil Danang  là tổ hợp đầu tiên tại Đà Nẵng có những cây cầu nối trên không được thiết kế tinh 

tế bởi đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới Aedas đến từ Anh Quốc, các cây cầu kết nối giữa các tòa 

tháp tạo nên điểm nhấn kiến trúc và sự di chuyển thuận tiện giữa các toà nhà cho cư dân.

 

�ang máy panorama ngoài trời duy nhất tại tòa Nimbus đưa khách hàng tiến vào một hành trình 

kì diệu: Ngắm trọn không gian tuyệt đẹp của thành phố Đà Nẵng trên từng cao độ, tạo nên điểm 

nhấn vĩnh cửu tại Nimbus, sánh vai cùng những toà tháp hoa lệ trên khắp thế giới.

�iết kế bề mặt ấn tượng với ban công mở rộng cực đại, tòa Nimbus mang theo dáng hình đại 

dương, để cùng ngân lên những nốt cao bất tận trong bản giao hưởng Ánh Dương hùng tráng.

TUYỆT TÁC TỪ  THIẾT KẾ
MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG
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Một kiệt tác bất động sản đã được tạo lập tại nơi đây hội tụ “Tâm – Trí – Lực” của chủ đầu tư PPCAT. Đó là 

công trình kiến trúc hoàn hảo được tôn tạo từ nguyên vật liệu cao cấp,  nội thất sang trọng trong căn hộ được 

hoàn thiện khép kín, hệ thống cửa kính cách âm tuyệt đối, thiết kế thông minh và công năng vận hành linh 

hoạt, trao cho chủ nhân toàn quyền quyết định việc kinh doanh của căn hộ. Vẻ đẹp của toà tháp Nimbus được 

khẳng định bởi sự trường tồn cùng thời gian, bởi chất lượng bất biến ẩn bên trong đường nét tinh tế. Mỗi căn 

hộ tại đây chính là khẳng định cho sự thành công của chủ nhân danh giá. 

Dự án chất lượng cùng với những đối tác có tên  tuổi tạo ra bảo chứng đáng tin cậy, giúp khách  hàng an tâm 

khi đầu tư, ghi nhận khái niệm mới về tính sở hữu của căn hộ: QUYỀN CHỦ ĐỘNG KHAI THÁC tài sản có 

CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG TỒN.

TUYỆT TÁC TỪ CHẤT LƯỢNG
TẠO NÊN TÍNH TRƯỜNG TỒN

18SOLEIL DANANG17



Tòa tháp Nimbus đã viết nên chuẩn mực đích thực về cuộc sống thượng lưu, mở ra một thiên 

đường tiện ích vượt trội, phá vỡ mọi rào cản để tối đa sự giao hòa của con người với thiên nhiên, 

tạo nên những rung cảm đánh thức cảm xúc của chủ nhân.

TUYỆT TÁC TỪ NHỮNG TIỆN ÍCH
KHẲNG ĐỊNH SỰ PHỒN HOA
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Hào Quang của sự thông thái và tự chủ
NIMBUS
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THE M &E M AIN CONTRACTOR

ĐỐI TÁC

CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 
hạ tầng PPC An �ịnh Việt Nam 
(PPCAT), được thành lập vào ngày 
17/02/1996, hoạt động chủ yếu trong 
lĩnh vực kinh doanh bất động sản, 
chuyên đầu tư xây dựng các dự án khu 
công nghiệp, khách sạn, khu đô thị trên 
toàn quốc.

Hơn 20 năm hình thành và phát triên, PPCAT tự hào đã xây dựng 
niềm tin, sự tín nhiệm với nhiều khách hàng, đối tác trong và ngoài 
nước, minh chứng là sự nối tiếp thành công của các dự án, công trình 
lớn trên toàn quốc.

PPCAT ra đời, với định hướng trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành 
vững mạnh, đã và đang không ngừng mở rộng các lĩnh vực kinh 
doanh.

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
Aedas là một trong những công ty thiết kế kiến trúc hàng đầu thế 

giới. Công ty được xây dựng từ triết lý thiết kế tuyệt vời được sản 

sinh bởi những con người thực sự hiểu về văn hóa và xã hội mà 

cộng đồng sinh sống trong đó xây dựng. Soleil Danang tổ hợp đầu 

tiên ở Việt Nam được thiết kế thông minh bởi đội ngũ Aedas.

Steven Thor
Executive Director - Singapore

�iết kế của Soleil là kết quả của rất 
nhiều công sức và hội tụ tinh thần của 
chúng tôi (những người Singapore) với 
tình yêu của Chủ tịch Chiến (Người Việt 
Nam). Đây cũng là biểu tượng mới của 
�ành phố Đà Nẵng. Những bản thiết kế 
tuyệt vời cho Soleil chỉ có thể đến từ 
những con người có sự hiểu biết vô cùng 
sâu sắc về xã hội, về văn hóa tại Đà Nẵng 
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MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH TÒA NIMBUS 
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CĂN HỘ STUDIO
01SLA1-01 03SLA1-03

06SLA1-06 07SLA1-07
Căn hộ Studio sở hữu tầm nhìn đẹp 

như tranh vẽ và mang trong mình 

triết lý thiết kế mọi không gian nằm 

trong một không gian. Căn hộ 

Studio là lựa chọn lý tưởng với ngân 

sách đầu tư hợp lý.

Diện tích xây dựng: 30.73 m2 – 41.78 m2

Diện tích thông thủy: 26.87 m2 – 37.14 m2
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26SLA1-2625SLA1-25

Căn hộ 1+ 1 Phòng Ngủ với không 

gian bếp mở, thân thiện và Sofa 

bed được bố trí thông minh trong 

phòng khách giúp tận dụng tối đa 

diện tích sử dụng, đáp ứng tất cả 

các mong muốn và nhu cầu của 

chủ sở hữu. 

CĂN HỘ
1+1 PHÒNG NGỦ

Diện tích xây dựng: 60.64 m2 – 64.03 m2

Diện tích thông thủy: 54.98 m2 – 58.15 m2
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CĂN HỘ EXECUTIVE
1+1 PHÒNG NGỦ

02SLA1-02 04SLA1-04

15SLA1-15

Các căn hộ Executive 1+1 phòng ngủ 

có ban công bao quanh thoáng đãng, 

tối đa hoá không gian ngoài trời và 

mở rộng tầm nhìn.

Diện tích xây dựng: 86.31 m2 – 92.89 m2

Diện tích thông thủy: 79.17 m2 – 85.51 m2
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21SLA1-2118SLA1-18

Căn hộ 2 Phòng Ngủ với số lượng 

giới hạn, không gian sống rộng mở, 

mang lại phong cách sống thượng 

lưu cho chủ sở hữu.

CĂN HỘ
2 PHÒNG NGỦ

Diện tích xây dựng: 111.4 m2 – 125.7 m2

Diện tích thông thủy: 102.46 m2 – 115.85 m2

SOLEIL DANANG37 38



20SLA1-20

08SLA1-0803SLA1-03
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YẾU TỔ CỐT LÕI
TẠO GIÁ TRỊ SINH LỜI 
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SOLEIL DANANG

Số 02, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng


