
TỔ HỢP SHOP TMDV 

ĐẲNG CẤP BẬC NHẤT TẠI VINHOMES MARINA

Nâng tầm phong cách sống và tiện ích của toàn dự 
án, Khu bể bơi ngoài trời theo phong cách resort vừa 
gia tăng đặc quyền tiện ích cho cư dân Vinhomes 
Marina, vừa tạo sức hút riêng cho các căn shop 
Thương mại dịch vụ.
Khu bể bơi ngoài trời đồng thời cũng là một điểm 
nhấn cảnh quan độc đáo, với yếu tố “Nước” đặc trưng 
của dự án, mang đến một nguồn năng lượng tốt lành 
cùng sự giàu có và thịnh vượng cho gia chủ.

Hình ảnh mang tính chất minh họa

Hình ảnh mang tính chất minh họa

TIỆN ÍCH 
ĐIỂM NHẤN

SƠ ĐỒ TIỆN ÍCH
BỂ BƠI NGƯỜI LỚN

BỂ BƠI TRẺ EM

LỐI XUỐNG KHU PHỤ TRỢ HẠ NGẦM

CHÒI NGHỈ

GIÀN HOA

GHẾ NGHỈ VÀ Ô CHE NẮNG

VƯỜN HOA CẢNH QUAN

VƯỜN HOA TIỂU CẢNH

ĐƯỜNG DẠO LÁT ĐÁ

LỐI VÀO KHU DỊCH VỤ

BÃI ĐẬU XE

KHU SHOP
THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ
 Thiết kế xứng tầm với kiến trúc Tân cổ điển Hy Lạp, 
đặc trưng cho xứ sở Địa Trung Hải rực rỡ, náo nhiệt..

 Với số lượng căn giới hạn nằm trong tổng thể Khu đô thị 
mang phong cách Địa Trung Hải đầu tiên tại Hải Phòng, 
các căn shop Thương mại dịch vụ Vinhomes Marina sẽ là 
kênh đầu tư sinh lời tối ưu và là lựa chọn không thể bỏ qua 
cho các nhà đầu tư thông thái.

 CHIỀU CAO: 4 tầng + 1 tum

 DIỆN TÍCH ĐẤT: 
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Biểu tượngthời thượng,
tuyệt phẩmxa hoa



   

Hội tụ những ưu điểm vượt trội riêng có, Vinhomes 
Marina đã tạo nên “cơn sốt” chưa từng có tại thị 
trường Hải Phòng vào đầu năm 2019 với 100% số 
lượng biệt thự đã có chủ nhân. Vinhomes Marina 
hội tụ cộng đồng tinh hoa đẳng cấp và tạo nên một 
điểm đến sôi động của cả thành phố Hải Phòng 
khi dự án chính thức bàn giao và đi vào hoạt động.

Lấy cảm hứng từ vùng đất Địa Trung Hải sôi động, 
nối tiếp cuộc hành trình kiến tạo những biểu tượng 
mới tại Hải Phòng, Vinhomes mang đến Khu đô thị 
Vinhomes Marina với những màu sắc mới mẻ, sang 
trọng trong kiến trúc và quy hoạch, cùng ý tưởng 
chủ đạo từ “nước” - yếu tố sinh thái quý giá làm 
nền tảng cho cuộc sống tương lai.

Phía Nam dự án giáp sông Lạch Tray, các mặt còn 
lại tiếp giáp và kề cận những tuyến đường trọng 
điểm như Đại lộ Đông Tây; tuyến đường kết nối trục 
tam giác Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long và tuyến 
đường sắt đô thị (metro) trong tương lai.

 Nhà hàng Thuỷ Tạ, được xây dựng trên diện tích 
812,7m2, với kiến trúc mái vòm xanh dương đặc 
trưng của hòn đảo Santorini, Đại lộ Ánh sáng với 
những công trình ánh sáng nghệ thuật, Con đường 
tình yêu với những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng, 
Bể bơi hướng hồ, Đảo dừa ngắm cảnh...

 Sân chơi trẻ em, Sân thể thao, Vườn hoa, Đường dạo, 
Khu BBQ ngoài trời...

ĐIỂM NHẤN 
CẢNH QUAN 
ĐỘC ĐÁO

TỔNG MẶT BẰNG TIỆN ÍCH

Đường Cầu Rào 2, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, 
thành phố Hải Phòng

*Thông tin, hình ảnh, các tiện ích trong tài liệu bán hàng chỉ mang tính 
chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu 
tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công Dự 
Án. Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp 
đồng mua bán. 
 
*Việc quản lý, vận hành và kinh doanh của khu đô thị sẽ theo quy định 
của Ban quản lý. 

Hình ảnh mang tính chất minh họa

Hình ảnh mang tính chất minh họa Hình ảnh mang tính chất minh họa

Biểu tượngthời thượng,
tuyệt phẩmxa hoa

Khu vực thực hiện theo DA riêng

ĐẤT Ở HIỆN TRẠNG
(Quản lý & cải tạo theo 

DA riêng)

ĐẤT Ở HIỆN TRẠNG
(Quản lý & cải tạo 

theo DA riêng)

DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ VINMEC
(Thực hiện theo DA riêng)

Đi đường trục đô thị
Bắc Sơn - Nam Hải

Đi khu dân cư
P. Vĩnh Niệm

Đi Trung tâm
P. Vĩnh Niệm

Đi đường trục đô thị
Bắc Sơn - Nam Hải

Sông Lạch Tray


