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CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CP HỒNG LAM 

XUÂN THÀNH – trực thuộc Vabis Group

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ

Chủ tịch Vabis Group



ĐƠN VỊ QUẢN LÝ 

VẬN HÀNH OPREA

Opera là thành viên của One Opera 

Hotel  5*  Đà Nẵng . Với nhiều năm kinh

nghiệm trong việc vận hành và quản lý

căn hộ, dịch vụ trải nghiệm đẳng cấp

tiêu chuẩn 5* . Opera sẽ mang đến cho

Hoa Tiên Paradise một tiêu chuẩn dịch

vụ đẳng cấp, khai thác và cho thuê BĐS 

hiệu quả nhất. 







HOA TIÊN PARADISE
BẮT TRỌN VẺ ĐẸP HOANG SƠ NGỌT NGÀO

Nằm tại dải đất miền Trung đầy nắng và gió, Hoa Tiên Paradis 

lại được thiên nhiên ban tặng bãi biển đẹp, cát mịn, nước trong

xanh, sóng hiền hòa là điểm thư giãn lý tưởng cho nhiều du 

khách khi có dịp đến với mảnh đất hữu tình, địa linh nhân kiệt.

Hoa Tiên Paradis nằm trong dải bờ biển dài 32km của huyện

Nghi Xuân, là một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất Bắc

Trung Bộ với chiều dài lên tới 5km, có độ dốc thoai thoải, thiên

nhiên nơi đây gần như được giữ được vẻ nguyên sơ, chỉ còn

biển xanh và bờ cát trắng chạy dài.

Chạy dọc theo chiều dài bãi biển là dòng sông nước ngọt Mỹ

Dương được ngấm từ núi Hồng Lĩnh chảy xuống. Nước ở đây

không sâu nhưng quanh năm, lúc nào cũng trong vắt và không

bao giờ cạn, một điểm nhấn độc đáo chỉ có tại Hoa Tiên

Paradise. Cách đó không xa, du khách sẽ bắt gặp một dãy

rừng phòng hộ và suốt một chiều dài mấy cây số, biển cứ vờn

cát trắng, sông cứ chạy theo rừng tạo nên một không gian yên

bình, hoang sơ và thơ mộng. 



TỔNG QUAN DỰ ÁN

Tổng diện tích: 121.2 ha

Mật độ xây dựng: 20%

Tổng vốn đầu tư: 1.500 tỷ

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân
Thành (trực thuộc VABIS GROUP)

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH X1-HAAI

Đơn vị thi công: Tổng thầu Vabis Group

Đơn vị Quản lý vận hành : Opera JSC

TIỆN ÍCH – GIẢI TRÍ

Sân Golf 18 lỗ , Trường đua
chó, Khách sạn 5* , Bể bơi
ngoài trời, Gym& Yoga, Khu
dịch vụ 24/7, Camping
Beach, Đua đua thuyền,cầu
tình yêu, game center,
phòng khám, trạm nhiên
liệu, choỗi nhà hàng dịch vụ
tiêu chuẩn

CƠ CẤU SẢN PHẨM:

Biệt thự Biển: 156 lô (464m2 - 630m2)

Biệt thự Golf: 201 lô (360m2 - 600m2)

Biệt thự phố: 14 lô (346m2 - 380m2)

Shop house : 64 lô (110m2 – 130m2)

Liền kề: 122 lô (85m2 -100m2 - 178m2)

TỔNG : 557 Sản phẩm

Bãi biển Xuân
Thành, H. Nghi

Xuân



VỊ TRÍ THUẬN  - KẾT NỐI 

VỚI CÁC KHU VỰC TRUNG TÂM  GIẢI TRÍ – CHÍNH TRỊ - VĂN HÓA



HỆ THỐNG TIỆN ÍCH NỘI KHU





Chạy dọc theo chiều dài bãi biển là dòng sông nước

ngọt Mỹ Dương được ngấm từ núi Hồng Lĩnh chảy

xuống. Nước ở đây không sâu nhưng quanh năm, lúc

nào cũng trong vắt và không bao giờ cạn, một điểm

nhấn độc đáo chỉ có tại Hoa tiên Paradise.

Nơi đây, bạn có thể thong dong vào mỗi sáng sớm hay

trước mỗi hoàng hôn, ngắm những đứa con của mình

đùa vui bên bờ sông thơ mộng

SÔNG MỸ DƯƠNG



CAMPING BEACH



BÃI BIỂN DÀI THƠ MỘNG
Bãi biển có độ dốc thoai thoải, thiên nhiên nơi đây gần như
giữ được trọn vẹn vẻ nguyên sơ, chỉ còn biển xanh và bờ cát
trắng chạy dài. 



BỂ BƠI NGOÀI 
TRỜI



PHỐ DẠO BỘ PHƯỢNG HOÀNG
Nằm bao quanh sân Golf, kết nối ra cổng Phượng Hoàng 1 và Phượng
Hoàng 2 ra đường Quốc gia ven biển rộng 66m với khoảng cách 480m. 
Giúp giữ trọn vẹn không gian resort trong lành, nhưng vẫn tiếp cận dễ
dàng hệ thống giao thông thuận lợi kết nối đến những danh lam thắng
cảnh của toàn khu vực Miền trung & Bắc trung bộ



SPA – YOGA - GYM



DỊCH VỤ
Cho một cuộc sống tiện nghi với đầy đủ các dịch vụ từ
Phòng khám, Siêu thị tiện ích 24h, trạm nhiên liệu, dịch vụ
vệ sinh…..



DỊCH VỤ GIẢI TRÍ
Trường đua chó Xuân Thành



GIẢI TRÍ
Các loại hình giải trí đa dạng



DỊCH VỤ GIẢI TRÍ 
Các loại hình giải trí đa dạng



SÂN GOLF 18 LỖ  

CLUB HOUSE



HỆ THỐNG NHÀ HÀNG 

VEN BIỂN



CÂY XANH



TIỂU CẢNH



SẢN PHẨM VILLA BIỂN
(Gồm 156 lô, diện tích 464m2 – 630m2)

100% các căn đều view biển, tầm nhìn thoáng
đẹp view trọn resort từ khu vực mái, nơi
những bữa tiệc BBQ đàm ấm, vui vẻ của gia
đình, bè bạn.

Phong cách kiến trúc độc đáo, tinh tế khiến
bạn cảm thấy như đang lạc vào một miền đất
Địa Trung Hải. Đặc biệt tường nhà được sử
dụng bằng gạch chống rêu mốc, độ dày 50cm
rỗng giữa, giúp điều hòa không khí bên trong
nhà luôn ở mức 25 độ C suốt quanh năm.



SẢN PHẨM VILLA GOLF
Gồm 201 lô biệt thự chạy quanh sân Golf 18 lỗ, tổ hợp các lô biệt thự đều
tận hưởng trọn vẹn một không gian resort xanh mát, trước mặt là đường
Phố Phượng Hoàng được bố trí không gian đầy tinh tế với những tiểu cảnh, 
đài phun nước mang đậm chất thiên nhiên, hệ thống rừng phòng hộ ôm
trọn các lô biệt thự vào lòng,. Đằng sau mỗi ngôi biệt thự sẽ view trọn sân
Golf với hệ thống kênh trong suốt, vừa đảm bảo sự riêng tư vừa tạo ra 
cảnh vật lung linh tuyệt mỹ.

Từ phố Phượng hoàng, bạn có thể tiếp cận tới đường Quốc gia ven biển
với chiều rộng 66m chỉ với khoảng cách chỉ 480m để đến mọi điểm du lịch
văn hóa trong khu vực



NHÀ LIỀN KỀ - SHOP HOUSE
Với 186 lô( trong đó 122 lô Liền Kề, 64 lô Shop house có diện tích từ 85m2 – 122m2)

Được xây kiến trúc tân cổ điển với 3 tầng cao, tạo nên những dãy phố nhộn nhịp, 
những khu nhà thanh lịch giữa long resort.

Tại đây khách hàng có thể tận hưởng đầy đủ những dịch vụ từ Nhà hàng, Café, sua
sắm hàng hóa,đồ lưu niệm…..



NỘI THẤT BIỆT THỰ
*Ảnh thực tế



NỘI NGOẠI THẤT
* Ảnh thực tế



8 ĐIỂM TUYỆT VỜI Ở HOA 
TIÊN PARADISE



Thiên đường Nghỉ dưỡng Giải trí ven biển

” CHẤT NHẤT ” VIỆT NAM

Đẹp

Lạ

Độc

HOA TIEN PARADISE
Xuan Thanh Golf & Resort


