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NINH BÌNH

 Ninh Bình nằm ở vị trí cửa ngõ cực nam của tam giác châu thổ sông Hồng và miền Bắc, nơi có nhiều danh lam thắng cảnh gắn 

với vùng đất  từng là kinh đô của Việt Nam ở thế kỷ X, nơi phát tích ba triều đại Đinh - Lê - Lý mà bằng chứng để lại là hàng 

loạt các đền chùa, đình đài, di tích lịch sử ( khoảng 1.500 di tích ) 

 Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 xác định Ninh Bình là một trung tâm du 

lịch cấp quốc gia.Tỉnh phấn đấu trở thành thành phố du lịch.

 Với địa hình được các biến đổi địa chất theo thời gian và phù sa bồi đắp tạo cho Ninh Bình được ví như một "Hạ Long trên cạn" 

với vô số các hang động, đầm hồ, núi ngập nước có giá trị phát triển du lịch như các khu du lịch Tràng An, Tam Cốc - Bích 

Động, Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long. 

 Ninh Bình hội tụ đầy đủ các yếu tố của một Việt Nam thu nhỏ: có rừng, núi, sông, biển với các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn 

quốc gia, khu dự trữ sinh quyển thế giới, khu du lịch quốc gia, di sản thế giới.

 Cảnh đẹp Ninh Bình là phim trường của nhiều bộ phim Hollywood nổi tiếng như: "Pan và vùng đất Neverland”, "Người Mỹ trầm 

lặng", "Kong: Skull Island”,... Tính đến năm 2015, có tới 6 trong tổng số 7 bộ phim Hollywood quay tại Việt Nam ghi hình ở 
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https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0ng_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_C%E1%BB%91c_-_B%C3%ADch_%C4%90%E1%BB%99ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_%C4%91%E1%BA%A5t_ng%E1%BA%ADp_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_V%C3%A2n_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_du_l%E1%BB%8Bch_qu%E1%BB%91c_gia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A7n_th%E1%BB%83_danh_th%E1%BA%AFng_Tr%C3%A0ng_An


 Theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tam giác du 

lịch Ninh Bình - Hà Nội và Quảng Ninh được xác định là các trung tâm du lịch cấp quốc gia ở vùng đồng 

bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc. Ninh Bình có 2 khu du lịch Tràng An và Kênh Gà - Vân Trình là 

khu du lịch quốc gia; vườn quốc gia Cúc Phương và khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long là 2 điểm du lịch 

quốc gia. 

 Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Ninh Bình đến năm 2030, thành phố Ninh Bình sẽ trở 

thành một thành phố du lịch; khu vực Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long sẽ trở thành thị 

trấn Vân Long với vai trò là một đô thị du lịch ở phía bắc Ninh Bình, khu vực Cồn Nổi sẽ trở thành thị trấn 

Cồn Nổi với vai trò là một đô thị du lịch phía nam Ninh Bình.
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_du_l%E1%BB%8Bch_Tr%C3%A0ng_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/K%C3%AAnh_G%C3%A0_-_V%C3%A2n_Tr%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_C%C3%BAc_Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_V%C3%A2n_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_Ninh_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_%C4%91%E1%BA%A5t_ng%E1%BA%ADp_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_V%C3%A2n_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%93n_N%E1%BB%95i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
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Vườn Quốc Gia Cúc Phương
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Chùa Bái Đính
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Tràng an – Tam Cốc – Bích Động
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Cố đô Hoa Lư



Số liệu khách du lịch và doanh thu du lịch năm 2018 

 Cả năm 2018, toàn tỉnh đón trên 7,3 triệu lượt khách, tăng 4,6% so với cùng kỳ 

năm 2017. 

 Trong đó khách nội địa là 6,5 triệu lượt khách, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 

2017; khách quốc tế là 876.930 lượt khách, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2017. 

 Doanh thu ước đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2017.
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Tổng

282

5 sao: 

2

4 sao: 

8

11

• Emeralda Resort Ninh Bình

• Ninh Binh Hidden Charm 

Hotel And Resort

• The Reed Hotel

• Ninh Binh Legend Hotel

• Cuc Phuong Resort And Spa

• Tam Coc Garden
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STT TÊN DỰ ÁN GIÁ THUÊ TRUNG BÌNH

1 Emeralda Resort Ninh Bình 1.6 triệu 8.8 triệu

2 Ninh Binh Hidden Charm 

Hotel And Resort

1.5 triệu 4.5 triệu

3 Tam Coc Garden 3.6 triệu 5 triệu

4 Cuc Phuong Resort And 

Spa

1 triệu 3 triệu

5 Ninh Binh Legend Hotel 1 triệu 3.2 triệu

6 The Reed Hotel 1 triệu 1.7 triệu



CHỦ ĐẦU TƯ

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Cúc Phương, được thành lập

24/10/2012, là một công ty năng động với tầm nhìn dài hạn, tư duy

phát triển bền vững, chuyên nghiệp và uy tín.

 Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh

Ninh Bình
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QUY MÔ DỰ ÁN

• Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Cúc Phương
• Đơn vị phát triển dự án : ILAND
• Vị trí dự án: Xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Việt 

Nam 
• Tư vấn thiết kế kiến trúc quy hoạch : Công ty TNHH Võ Trọng Nghĩa
• Đơn vị quản lý & vận hành: STS Hospitality
• Ngân hàng cho vay tại dự án : IVB ( Indochina) 
• Tổng diện tích _ GĐ1 : 16,4ha (MĐXD: 30%) 
• Quy mô 
- Căn hộ nghỉ dưỡng: 225 căn
- Biệt thự: 135 Căn.
- Bungalow: 8 căn.
- Công suất tối đa: 1500 khách lưu trú và 500 khách thăm quan trong ngày.
- Tiêu chuẩn : 4 sao
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Biệt thự

Serena  – “tĩnh lặng, thanh bình”

Azura – “bầu trời xanh” 
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3

Condotel

Aurora – “bình minh”

Lucasta – “ánh sáng thuần khiết”
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4

Trục chính: 10.5m

Vỉa hè: 2.5m mỗi bên
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BIỆT THỰ



Biệt thự

5.2 – 5.7 tỷ VNĐ
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CONDOTEL

789tr – 1.8 tỷ VNĐ
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BUNGALOW
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Võ Trọng Nghĩa sinh năm 1976 tại xã Phú Thủy, huyện Lệ

Thủy, tỉnh Quảng Bình

Thành tựu:

• 1999: Giải Vàng thiết kế dự thi của Tập đoàn Suzuki;

• 2002: Giải thưởng luận án tốt nghiệp xuất sắc khoa Kiến trúc ĐH Công 

nghiệp Nagoya; Giải thưởng Hội Kiến trúc sư Nhật Bản vùng Toukai.

• 2003: Giải thưởng Luận văn đặc biệt của Hội Kiến trúc sư Rotary.

• 2004: Giải thưởng luận án Thạc sĩ xuất sắc của khoa Xây dựng ĐH Tổng 

hợp Tokyo (Furuichi Award); Giải đặc biệt cuộc thi Tôn vinh thành phố do 

Tạp chí Quy hoạch và Công ty Ashui tổ chức nhằm hưởng ứng chương 

trình “Lễ kỷ niệm các thành phố” do Hiệp hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) 

phát động.

• 2005: Giải thưởng cao quý của Nhật Bản - Tổng trưởng ĐH Tổng hợp 

Tokyo (Dean of The University of Tokyo Award);

• 2006: Giải Nhất cuộc thi Quốc tế phương án Trường ĐH Kiến trúc 

TP.HCM; Giải Nhất cuộc thi thiết kế Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng.

• 2007: Giải Nhì giải thưởng Kiến trúc Quốc gia của Hội kiến trúc sư Việt 

Nam; Giải Nhì giải thưởng kiến trúc Quốc tế ở Mỹ cho các công trình bằng 

tre; Huy chương Vàng của Hội kiến trúc sư Châu á (Arcasia Awards); Đề 

cử giải thưởng AR Awards (Giải thưởng lớn nhất và danh giá nhất dành 

cho những kiến trúc sư trẻ nổi bật trên toàn thế giới).

• 2008: Giải Bạc Giải thưởng Holcim khu vực châu á - Thái Bình Dương; 

Giải thưởng Kiến trúc quốc tế IAA (International Architecture Award); Đề 

cử giải thưởng AR; Giải nhì Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia.

• 2009: Giải Bạc Holcim Arwards toàn cầu.

• Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu 2014

• World Architecture Festival 2014 - Winner of "House", "Hotel & Leisure" 

and "Education Future Projects" categories

• ARCASIA Building of the Year 2014

• WAN 21 for 21 Awards 2012

• Vietnamese Architect of the Year 2012

https://vi.wikipedia.org/wiki/1976
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_Th%E1%BB%A7y,_L%E1%BB%87_Th%E1%BB%A7y
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%87_Th%E1%BB%A7y,_Qu%E1%BA%A3ng_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Architecture_Festival&action=edit&redlink=1
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CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
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STT Chính sách 1

(Mua lại)

Chính sách 2

(Ủy thác)

Chính sách 3

(Tự doanh)

1 • Cam kết mua lại 110% sau

36 tháng tính từ khi bàn

giao

• Cam kết lợi nhuận

10%/năm trong 3 năm

• Khách hàng được tự vận

hành khai thác

2 • Cam kết lợi nhuận tối thiểu

6%/năm trong 3 năm đầu

• Chia sẻ lợi nhuận 85-15 • Tuân thủ nội quy và đóng

phí quản lý đầy đủ

3 • Chia sẻ lợi nhuận 85-15 • Nhận lợi nhuận 2 lần/năm • Tặng 2 năm phí quản lý

miễn phí

4 • Nhận lợi nhuận 2 lần/năm • Tặng 30 đêm nghỉ/năm với

căn hộ tương đương

5 • Tặng 30 đêm nghỉ/năm với

căn hộ tương đương
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STT Chính sách bán hàng chung

Áp dụng cho khách hàng mua Biệt thự

1 • Tặng 50 voucher 02 đêm nghỉ dưỡng tại khách sạn Avatar Đà Nẵng (phòng Grand Suite) và 02 đêm tại khách sạn Royal Beach  

Boton Blue Hotel & Spa Nha Trang (phòng Deluxe Oceancho 50 căn biệt thư đầu tiên.

2 • Cơ hội bốc thăm 01 xe Mercedes GLC 300 cho 50 căn biệt thự đầu tiên

Áp dụng cho khách hàng mua căn hộ du lịch

1 • Tặng 100 voucher 02 đêm nghỉ dưỡng tại khách sạn Avatar Đà Nẵng (phòng Junio Suite) có giá trị 12 tháng tính từ ngày thanh

toán lần 1 cho 100 căn hộ du lịch đầu tiên.

2 • Cơ hội bốc thăm 01 căn hộ du lịch D1 tầng 5 diện tích 30m2 cho 100 căn hộ du lịch đầu tiên

Cho khách thanh toán sớm

• Chiết khấu 01% khi khách hàng thanh toán sớm 50% Giá trị HĐMB

• Chiết khấu 02% khi khách hàng thanh toán sớm 70% Giá trị HĐMB

• Chiết khấu 03% khi khách hàng thanh toán sớm 95% Giá trị HĐMB

Ngân hàng hỗ trợ

• Ngân hàng IVB cho vay tối đa 70% trong 12 tháng.Hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng hoặc đến khi bàn giao nhà.



Tiến độ Thanh toán

Biệt thự - Condotel

Thời hạn

Đặt cọc 200 triệu – 50 triệu Ký thỏa thuận đặt cọc sau 05 ngày đặt cọc

Đợt 1 15% Trong vòng 15 ngày sau khi ký thỏa thuận đặt cọc

Đợt 2 15% Trong vòng 30 ngày sau khi đóng tiền lần 1

Ký Hợp đồng mua bán

Đợt 3 10% Trong vòng 40 ngày kể từ ngày ký HĐMB

Đợt 4 10% Trong vòng 70 ngày kể từ ngày ký HĐMB

Đợt 5 10% Trong vòng 110 ngày kể từ ngày ký HĐMB

Đợt 6 10% Trong vòng 150 ngày kể từ ngày ký HĐMB

Đợt 7 25% Nhận thông báo bàn giao Dự kiến T1/2020

Đợt 8 5% Bàn giao giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

Áp dụng cho Biệt thự

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
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KẾ HOẠCH RA HÀNG VÀ TRIỂN KHAI

45

Giỏ 1

110 SP

Giỏ 2

110 SP

Giỏ 3

115
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CENHOMES

VIETNAM LAND

I LAND 110

SẢN 
PHẨM

40 BT

70 
CONDOTEL

CHIA GIỎ HÀNG – ĐỢT 1



TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN 
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CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
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TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN 
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
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