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Tổ hợp Shophouse    Minihotel
Tuần Châu Marina

CẬP BẾN HÀNH TRÌNH THƯỢNG LƯU TẠI

 • Thương cảng sầm uất nhất Việt Nam
với hơn 10 triệu khách/năm

• Vị trí độc tôn

• Chỉ từ 1,5 tỷ - Sổ đỏ vĩnh viễn

 • Hỗ trợ vay 70% - lãi suất 0% từ Ngân hàng NCB

 • Nhận ngay chuyến du lịch Hồng Kông 4 ngày 3 đêm 
dành cho 2 người và cơ hội bốc thăm trúng thưởng xế 
sang Mercedes GLC 250, hàng chục xe máy Vespa 
Sprint ABS 125 I-GET sành điệu và hàng trăm giải thưởng 
giá trị khác.

Mercedes
GLC 250

Vespa Sprint ABS
125 I-GET

Du lịch 
Hồng Kông

0967 66 77 77
www.tuanchaumarina.com.vn
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TIỆN ÍCH

BẾN CẢNG

VỊ TRÍ DỰ ÁN

BẾN TÀU PHÀ / ĐIỂM ĐÁP THUỶ PHI CƠ

TRUNG TÂM VĂN HOÁ - CHIẾU PHIM

TRƯỜNG QUỐC TẾ

CĂN HỘ 8 - 10 TẦNG

CĂN HỘ CAO TẦNG - DỊCH VỤ Y TẾ
THƯƠNG MẠI CÔNG CỘNG

Thương cảng Hồng Kông thu nhỏ
giữa vịnh kỳ quan

 • Được ví như một thương cảng Hồng Kông thu nhỏ, Tuần 
Châu Marina nằm tại trung tâm Khu đô thị cảng Ngọc 
Châu với Cảng Tuần Châu - Cảng biển nhân tạo lớn nhất 
châu Á. 

 • Dự án có tổng diện tích 31.968m2 cùng 293 nhà phố 
thương mại từ 3,5 - 5 tầng, sở hữu đất sổ đỏ lâu dài được 
thiết kế hỗn hợp để kinh doanh, dùng làm khách sạn hoặc 
sinh hoạt gia đình.

 • Đan xen những căn nhà phố thương mại hiện đại, đồng 
bộ, Tuần Châu Marina còn tạo nên điểm nhấn với khu phố 
“Tây”, mang đậm nét Châu Âu độc đáo giữa thương cảng 
sầm xuất, cùng chuỗi tiện ích đẳng cấp từ Khu đô thị 
cảng Ngọc Châu liền kề.



‘Tiện ích đẳng cấp

             Những lý do không thể bỏ lỡ

Cơ hội đầu tư “vàng”
             tại Tuần Châu Marina

Cơ hội gia tăng tài sản
                     khả năng sinh lời

 • Sân golf Quốc tế 27 lỗ

 • Khách sạn - Resort 5* đẳng cấp

 • Bến cảng du lịch lớn nhất Châu Á

 • Bãi đáp thủy phi cơ

 • Rạp chiếu phim

 • Trường Quốc tế

 • Khu căn hộ cao cấp 8 - 10 tầng

 • Dịch vụ y tế, thương mại

 • Tuyến đường cao tốc Hải Phòng - Hạ Long hoàn thành rút 
ngắn khoảng cách từ Hà Nội tới Hạ Long chỉ còn 130km

 • Cao tốc Hạ Long - Móng Cái với tổng chiều dài 149km 
được thông xe

 • Theo kết quả khảo sát khoảng 8.000 doanh nghiệp: 
Quảng Ninh là tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh cao 
nhất 63 tỉnh thành cả nước

 • Sở hữu di sản thiên nhiên thế giới cùng hạ tầng du lịch, 
dịch vụ, thương mại ngày càng hoàn thiện, năm 2017, 
Quảng Ninh đón tiếp 9,87 triệu lượt khách, tổng doanh 
thu ngành du lịch ước đạt 17.885 tỷ đồng

 • Quý 3/2018, sân bay Quốc tế Vân Đồn với tổng vốn đầu tư 
7.500 tỷ đồng sẽ đi vào hoạt động

 • Vân Đồn chuẩn bị được phê duyệt chính thức thành đặc 
khu kinh tế

 • Thị trường bất động sản tại Hạ Long - Quảng Ninh liên 
tục tăng giá

 • Khu vực Tuần Châu có vị trí độc tôn, chưa từng hạ giá 
trong lịch sử

 • 2018 được đánh giá là năm tiếp tục bùng nổ của thị 
trường bất động sản. Đặc biệt là phân khúc nghỉ dưỡng 
chưa có dấu hiệu hạ giá.

 • Khi có số vốn 3 tỷ đồng gửi Ngân hàng, khách hàng nhận 
mức lãi suất 7-8%/năm, tương đương 180 triệu đồng/năm.

 • Với số vốn tương đương đầu tư dự án Tuần Châu Marina, 
khách hàng đã có thể sở hữu 1 Minihotel (theo thực tế thị 
trường , vị trí đất tại các khi vực tương tự có giá giao động 
từ 100 đến vài trăm triệu đồng/m2), gồm chi phí mua và 
hoàn thiện khách sạn tiêu chuẩn 3* để đi vào hoạt động 
có tỷ suất sinh lời/vốn đầu tư trung bình 25-45%/năm 
(đơn giá và công suất hoạt động trung bình - thấp):

 • Đơn giá 5 tháng cao điểm 1,5 triệu đồng/1 phòng, ước tính 
tỉ lệ phủ 80%, doanh thu: 1 tỷ 800 triệu đồng/năm

 • Đơn giá 7 tháng thấp điểm 500 nghìn đồng/1 phòng, ước 
tính tỉ lệ phủ 40%, doanh thu: 420 triệu đồng/năm

 • Tổng doanh thu trung bình khoảng 2 tỉ 220 triệu/1 năm 
(chưa trừ chi phí vận hành, ước tính 25%/tổng doanh thu), 
như vậy thời gian thu hồi vốn rơi vào khoảng 4-5 năm.

 • Bên cạnh đó khách hàng được sở hữu bất động sản cấp 
sổ đỏ vĩnh viễn tại Thương cảng du lịch sầm uất nhất Việt 
Nam, giá trị đất/bất động sản không ngừng tăng theo 
thời gian.


