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Chỉ cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh hai giờ di chuyển nhưng 

Sanctuary Hồ Tràm thực sự mang đến cho những vị gia chủ và khách 

lưu trú không gian nghỉ dưỡng thanh bình và riêng biệt trong một bầu 

không khí cạnh biển trong lành bậc nhất.

Sanctuary Hồ Tràm tựa như một chốn ẩn mình thư thái với không gian 

biển trời xanh mát, rời xa những ồn ào của đô thị nhưng vẫn rất thuận 

tiện để di chuyển và hơn hết, đó chính là ngôi nhà thứ hai dành riêng cho 

bạn và gia đình.

BÊN BỜ BIỂN
THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG
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VỊ TRÍ VÀNG
cho mọi kết nối

2 giờ  di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh

2 phút di chuyển đến The Bluffs Ho Tram Golf Course

2 phút di chuyển đến chợ hải sản địa phương

2 phút di chuyển đến The Grand Ho Tram Resort & Casino

30 phút di chuyển đến sân bay quốc tế Long Thành (trong tương lai)

40 phút di chuyển đến Thành phố Vũng Tàu

THUẬN

DI
TIỆN
CHUYỂN
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Sanctuary Hồ Tràm thu hút thị trường bởi dấu ấn riêng biệt khi đã thành 

công tạo dựng nên một trong những cộng đồng dân cư và lưu trú sang 

trọng bậc nhất, nơi tọa lạc các ngôi biệt thự biển và biệt thự hướng sông 

đẳng cấp với nhiều tiện ích chất lượng hàng đầu.

Dự án rộng 17 ha, sở hữu 800 mét đường bờ biển với một hồ nước ngọt 

nhân tạo uốn lượn bao quanh, góp phần mang đến một không gian biển 

trời, sông nước trong lành, thanh bình và đầy cảm hứng. Giai đoạn 1 và 2 

của dự án đã ra mắt vào năm 2012 và 2017 với tổng cộng 55 căn biệt thự đã 

nhanh chóng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của khách hàng, góp phần 

làm đa dạng hóa thị trường bất động sản lúc bấy giờ và làm thỏa mãn các 

nhà đầu tư kỳ cựu bởi hiệu quả sinh lời hấp dẫn.

Giai đoạn 3 của dự án đã khởi công xây dựng từ đầu năm 2020 với sự 

tham gia của một đối tác mới đến từ Đức và Việt Nam có hơn 20 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản cao cấp tại thị 

trường trong nước và khu vực Châu Á.

KHÁC BIỆT
DẤU ẤN

Phối cảnh 9



Sanctuary Hồ Tràm làm mê đắm lòng người bởi sự tỉ mỉ và tinh xảo trong từng chi 

tiết, từ thiết kế hiện đại và đầy hoa mỹ cho đến vật liệu hoàn thiện chất lượng cao cấp.  

Sức hút của dự án còn đến từ ý tưởng thiết kế ban đầu, một thiên đường nghỉ dưỡng 

bên cạnh bờ biển nơi trân trọng từng khoảnh khắc yêu thương của gia đình và lứa đôi, 

nơi khơi gợi nguồn năng lượng tích cực dành cho bất kỳ ai đến đây để đắm chìm trong 

không gian bình yên và khoáng đạt của thiên nhiên trong lành.

CÙNG THIÊN NHIÊN THANH BÌNH

KHÔNG GIAN

HÀI HOÀSANG TRỌNG
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Korn Architects - đơn vị kiến trúc đến từ Đức với hơn 25 năm 

kinh nghiệm tại Việt Nam và tự hào được xướng tên ở những 

giải thưởng danh giá nhất - sẽ tham gia thiết kế khu nghỉ dưỡng 

tầm cỡ Avani+ Hồ Tràm và các thiết kế khác liên quan đến dự án.
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VẺ ĐẸP CỦA

KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI
CÙNG THIÊN NHIÊN TRONG LÀNH

HÀI HÒA



THỜI GIAN TRÂN QUÝ
NƠI

TỪNG KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG
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• KHU VƯỜN THƯ GIÃN
• BẾN THUYỀN KAYAK
• CLB THỂ THAO TRÊN BỜ BIỂN
• SÂN TENNIS
• HỒ BƠI TẬP THỂ THAO
• KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ
• KHU TIỆC TRÊN BỜ BIỂN
• TRUNG TÂM HỘI NGHỊ
• KHU NHÀ HÀNG TIỆC ÂU
• NHÀ HÀNG THÁI - VIỆT
• SPA
• GYM
• HỒ BƠI MIỀN NHIỆT ĐỚI VÀ HỒ BƠI TRẺ EM
• DÒNG SÔNG LƯỜI

Tất cả các vị gia chủ của các ngôi biệt thự Sanctuary Hồ Tràm đều có thể tận hưởng những tiện ích 5 sao hàng đầu 

nhưng vẫn đảm bảo được sự riêng tư trong ngôi nhà của mình ở mức độ nghiêm ngặt nhất.

NHỮNG TIỆN ÍCH SANG TRỌNG HÀNG ĐẦU
VÀ NHIỀU HƠN NỮA,

RA MẮT TRONG NĂM 2023
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DỊCH VỤ 5 SAO 
TẬN HƯỞNG

CHẤT LƯỢNG HOÀN MỸ

Avani Hotels and Resorts là thương hiệu dịch vụ  

lưu trú và nghỉ dưỡng cao cấp với phong cách hiện đại.

Khách hàng mà Avani+ hướng đến chính là những 

người đam mê du lịch và thường đi công tác, đam mê 

kiến trúc và nghệ thuật, yêu thích cái đẹp và đòi hỏi 

khắt khe về chất lượng dịch vụ.
Phối cảnh

CHÈO THUYỀN KAYAK 

THE BLUFFS
GOLF COURSE

Top 10 sân golf tốt nhất Việt Nam và được bình chọn 

là The Best trong năm 2017. 

The Bluffs Golf Course, chỉ cách dự án 3km. 

Những chuyến phiêu lưu khám phá và trải nghiệm 

tuyệt vời đang chờ đợi bạn.

DỊCH VỤ TIỆC RIÊNG
Tại Sanctuary Hồ Tràm, các vị gia chủ và khách lưu trú sẽ 

có cơ hội tận hưởng những bữa tiệc tuyệt hảo,  

được phục vụ dành riêng theo yêu cầu.
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Không gian khoáng đạt bên bờ biển sẽ cùng bạn 

trân trọng những khoảnh khắc tuyệt mỹ.

Trang bị hiện đại và phục vụ theo yêu cầu.

SÂN TENNIS

Nguồn: Internet
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CƠ HỘI ĐẦU TƯ 

SINH LỜI HẤP DẪN
Giai đoạn 3 của dự án bao gồm 56 căn biệt thự sẽ được hoàn thiện vào 

năm 2021. Đồng thời, khi mà khu nghỉ dưỡng lưu trú Avani + Ho Tram với 

200 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và 268 căn hộ dịch vụ được quản lý 

bởi Avani+ đưa vào vận hành, các vị gia chủ của các ngôi biệt thự và khách 

lưu trú sẽ có thêm cơ hội được tận hưởng các tiện ích chất lượng như vườn 

cảnh quan, hồ bơi miền nhiệt đới, khu tiệc trên bãi biển, nhà hàng và spa.

Với vị trí liền kề The Bluffs Golf Course và The Grand Casino cùng thiết kế 

với phong cách đương đại và sang trọng, Sanctuary Hồ Tràm thực sự là 

khoản đầu tư đầy hấp dẫn cho thị trường bất động sản second-home. Hơn 

thế nữa, thương hiệu Sanctuary sẽ là một yếu tố quan trọng giúp khoản 

đầu tư này càng thêm sinh lời.
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GARDEN VILLA
3 PHÒNG NGỦ

Diện tích đất
288 m2

Diện tích xây dựng
114 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng
207 m2

Hồ bơi
22 m2

Sân/Sân hồ bơi
28 m2

TẦNG 1

TẦNG TRỆT

Phối cảnh
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RIVERFRONT
VILLA
4 PHÒNG NGỦ

Phối cảnh
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TẦNG 1

TẦNG TRỆT

Diện tích đất
từ 384 m2 đến 432 m2

Diện tích xây dựng
165 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng
295 m2

Hồ bơi
24 m2

Sân/Sân hồ bơi
42 m2
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KHÔNG CHỈ ĐƠN THUẦN LÀ BẤT ĐỘNG SẢN, 

Phối cảnh

MỘT PHONG CÁCH SỐNG!ĐÂY LÀ



CHỦ ĐẦU TƯ 
& ĐỐI TÁC
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