


p h o n g  c á c h  s ố n g  s a n g  t r ọ n g  b ậ c  n h ấ t  b ê n  b ờ  b i ể n

l u x u r y  b e a c h f r o n t  p r o p e r t y



Hyatt Regency Danang Resort and Spa nằm trên tổng diện tích 20 hecta 

trên bãi biển Non Nước, nơi được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 

mười bãi biển đẹp nhất thế giới.

Với tầm nhìn trải dài bãi biển Non Nước và sau lưng bao bọc bởi dãy núi 

Ngũ Hành Sơn, dự án khu nghỉ dưỡng bên bờ biển và căn hộ được đầu tư 

bởi Indochina Land và quản lý bởi tập đoàn Hyatt Hotels & Resorts™, bao 

gồm 3 hạng mục: khu nghỉ dưỡng 5 sao 200 phòng, 183 căn hộ cao cấp 

và 27 biệt thự sang trọng ba phòng ngủ.

Hyatt Regency Danang Resort and Spa is located on a stunning 20 hectare 

beachfront site along world renowned Non Nuoc Beach, voted by Forbes 

Magazine as one of the world’s ten most beautiful beaches.

With sweeping views of the East Sea and bordered by the iconic Marble 

Mountains, this exclusive beachfront resort and residential complex, 

developed by Indochina Land and managed by Hyatt Hotels and Resorts™, 

is comprised of 183 luxury condominiums and 27 luxury three-bedroom 

villas for sale, complemented by a 200 room �ve-star resort.

T Ổ N G  Q U A N  /  O V E R V I E W

Regency Club Pool

Poolhouse Restaurant



Trải dài 650m dọc theo bãi biển thơ mộng, Hyatt 

Regency Danang Resort & Spa là thiên đường nghỉ 

dưỡng lý tưởng nơi du khách có thể thả bộ dọc bờ 

biển lãng mạn, tham gia vào nhiều hoạt động ngoài 

trời hoặc chỉ đơn giản là thư giãn trong không gian 

tuyệt vời của biển.

 

Fronting a premium 650 meter stretch of �awless 

beachfront, Hyatt Regency Danang Resort and Spa is 

the perfect seaside escape where owners can enjoy a 

romantic walk on the beach, a host of activities or 

simply relax in the private beach cabanas. 



Đ I Ể M  Đ Ế N  /  D E S T I N A T I O N

With its natural beauty and close proximity to three UNESCO World 

Heritage sites, Danang has emerged as one of Vietnam’s most signi�-

cant cultural and recreational tourism destinations.

Hyatt Regency Danang Resort and Spa features direct access to 25km of 

immaculate white-sand beach in a region which is already home to the 

multi award winning Indochina Land developments, The Nam Hai and 

Montgomerie Links Vietnam.

The resort lies midway between Danang’s international airport and Hoi 

An Ancient Town, a UNESCO world heritage site. It is easily accessible 

from both Ho Chi Minh City and Hanoi via a number of daily �ights in 

addition to direct �ights from several international destinations.

Với vẻ đẹp tự nhiên và vị trí địa lý gần 3 di sản thế giới UNESCO, Đà Nẵng 

được biết đến như một trong những điểm đến hàng đầu về du lịch văn 

hoá và nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Hyatt Regency Danang Resort and Spa nằm trên bờ biển cát trắng 

hoang sơ trải dài 25km, là nơi tập trung nhiều dự án đẳng cấp đã đạt 

nhiều giải thưởng danh giá của Indochina Land như The Nam Hải và 

Montgomerie Links Vietnam.

Khu nghỉ dưỡng nằm trên con đường nối giữa sân bay quốc tế Đà Nẵng 

và đô thị cổ Hội An - di sản thế giới UNESCO. Du khách có thể đến với 

Đà Nẵng thông qua các chuyến bay thẳng hàng ngày từ Hà Nội và 

thành phố Hồ Chí Minh cũng như từ các thành phố khác trên thế giới.

Cù Lao Chàm / Cu Lao Cham island

Thánh địa Mỹ Sơn / My Son

Huế / Hue
Hội An  / Hoi An



Hanoi

Danang
Hoi An

Ho Chi Minh City

Bangkok

Kuala Lumpur

Singapore

Hong Kong

Phnom Penh
Nha Trang

Siem Riep

V Ị  T R Í  /  L O C A T I O N

MONTGOMERIE LINKS
VIETNAM

THE NAM HAI

NON NUOC BEACH

Đà Nẵng  / Danang



C Á C  T I Ệ N  Í C H  T Ạ I  K H U  N G H Ỉ  D Ư Ỡ N G  /  R E S O R T  F A C I L I T I E S

Residence owners will enjoy exclusive access to numerous on-site facilities including an extensive array of food and beverage outlets, a world class 

spa, and conference and function spaces.

In addition to a wide variety of recreational amenities such as tennis, swimming pools, �tness and kid’s club, they will also have preferred access to 

Indochina Land’s nearby Montgomerie Links Vietnam Golf Course.

Cộng đồng cư dân Hyatt sẽ được tận hưởng những tiện ích phong phú và đa dạng tại đây bao gồm nhiều nhà hàng ẩm thực, khu spa và trung tâm 

hội nghị và tổ chức sự kiện đạt chuẩn thế giới.

Ngoài những tiện ích tuyệt vời cho cuộc sống như sân tennis, bể bơi, trung tâm thể dục thể thao và CLB dành cho trẻ em, cư dân của cộng đồng 

Hyatt sẽ được nhận nhiều quyền lợi khi tiếp cận sân golf danh tiếng Montgomerie Links Vietnam, cũng do Indochina Land đầu tư phát triển.

Poolhouse Outdoor dining

Fitness center Greenhouse Restaurant



Ẩ M  T H Ự C  /  D I N I N G

C Á C  T I Ệ N  Í C H  T Ạ I  K H U  N G H Ỉ  D Ư Ỡ N G  

R E S O R T  F A C I L I T I E S

Các khu nhà hàng của Hyatt Regency Hotels nổi tiểng thế giới với 

thiết kế độc đáo và các món ăn địa phương đa dạng. Khu nghỉ 

dưỡng sẽ đáp ứng đầy đủ những phong cách ẩm thực bao gồm 

nhà hàng Việt Nam và Quốc tế, quán cafe tại sảnh rộng và Bar gần 

bể bơi.

Hyatt Regency Hotels are world renowned for extraordinary 

restaurant designs and innovative mastery of local cuisines. The 

resort o�ers a wide range of enticing culinary and dining options 

including Vietnamese and International restaurants, a Lobby Café 

and Pool Bar.

Beachhouse Restaurant



Là nhà hàng mang phong cách đặc biệt tại Hyatt Regency Đà 

Nẵng, Beach House lôi cuốn du khách bằng tấm lòng hiếu khách 

đôn hậu vốn là nét nổi bật của của người dân miền Trung. Khu đồ 

nướng mang đến lựa chọn hấp dẫn với đồ hải sản tươi ngon nhất, 

được chế biến theo công thức độc đáo của địa phương hoặc 

mang phong vị ẩm thực truyền thống phương Tây.

Nổi bật với thiết kế mang phong cách  Celia Chu, khu Pool House 

gần bể bơi với 120 chỗ ngoài trời sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho du 

khách vừa thưởng thức đồ ăn nhẹ mang phong cách Việt Nam 

hoặc nước ngoài vừa thư giãn trong không gian thoáng mát được 

bố trí lý tưởng bên bể bơi.

Nhà hàng Green House là điểm dừng lý tưởng với những món ăn 

tươi ngon và đậm đà hương vị Việt  Nam cùng thực đơn sành điệu 

kết hợp nhiều phong vị ẩm thực Ý. Nằm trong khu vực tiếp tân 

chính phía dưới Terrasse, nhà hàng Green House đáp ứng nhu cầu 

đa dạng về ẩm thực trong ngày, vị trí đẹp cung cấp tầm nhìn 

thoáng rộng và tuyệt vời ra hồ bơi và bãi biển.

Terrasse là khu café và quầy bar của  Hyatt Regency Đà nẵng không chỉ 

có tầm nhìn ra biển mà còn tọa lạc ngay sát biển tạo cảm giác thư thái 

trong không gian bao la của đất trời. Du khách có thể nhâm nhi ly cà 

phê sáng hoặc nhấm nháp vị cocktail vào buổi tối trong khung cảnh 

biển tươi đẹp mang lại trải nghiệm độc đáo và khó quên.

Là một điểm dịch vụ ẩm thực cho cộng đồng cư dân tại Hyatt, 

Baguette là cửa hàng tiện lợi với sự đa dạng về mặt hàng thực phẩm, 

nhiều loại pizza, bánh mỳ và bánh ngọt, khách hàng có thể dùng bữa 

tại đây hoặc mua đồ mang về. Với lựa chọn độc đáo rất khó tìm thấy 

ở Đà Nẵng, Baguette chắc chắn sẽ là một địa điểm thân thuộc với cư 

dân nơi đây.

The signature restaurant at Hyatt Regency Danang, Beach House 

welcomes guests with the gracious hospitality that makes the 

Central Coast famous. The grill will serve up the freshest seafood, 

prepared according to local Vietnamese culinary tradition, in 

addition to classic Western favorites. 

Boasting the latest Celia Chu design, the 120-seat open-air Pool 

House will be the perfect choice for light Vietnamese and Western 

fare while relaxing by the artfully planned pool pavilions. 

Green House is the resort’s destination for fresh, savory Vietnamese 

cuisine, with a menu that is thoughtfully accented with Italian 

elements. Located in the main reception area below Terrasse, 

Green House serves a diverse selection of all day dining choices, 

overlooking the pool and beach.

Terrasse, Hyatt Regency Danang’s café and bar, provides close-up 

views of the ocean, sitting just steps away from the beach. Guests 

can drink their morning co�ee and evening cocktail, all in one 

exquisite beachfront setting. 

Catering particularly to the condominium and villa residents, 

Baguette, the one stop convenience store and delicatessen with a 

wide range of �ne food items, including pizzas, sandwiches and 

pastries, to dine in or take away. O�ering options that are di�cult to 

�nd elsewhere in Danang, Baguette is bound to become a meeting 

place for the entire community. 

Terrasse Bar



H O Ạ T  Đ Ộ N G  /  A C T I V I T I E S

C A M P  H Y A T T

Camp Hyatt, CLB vui chơi dành cho trẻ em tại khu nghỉ dưỡng, mở cửa hàng ngày với nhiều trò chơi và và 

hoạt động thú vị, mang đến sự hứng khởi cho những vị khách nhỏ tuổi. Tại Camp Hyatt, quý vị phụ huynh 

cũng có thể tận hưởng chút không gian riêng tư trong thời gian lưu trú tại đây

Camp Hyatt, the resort’s Kids’ Club, is open daily and provides children with lots of fun games and activities and 

o�ers delightful children's programs for our smallest guests. It also provides parents with the opportunity to 

enjoy some quiet private time during their stay at their residence.

Tại Hyatt Regency Danang Resort & Spa, chủ sở hữu biệt thự và căn hộ cũng như du khách được tham gia các 

hoạt động thể thao tại khu nghỉ dưỡng như bóng chuyền, leo núi nhân tạo, tennis, bóng rổ cùng nhiều hoạt 

động khác. Hơn thế nữa, với khu vực các bể bơi rộng 3.000m2 và bể bơi khác quanh khu vực khách sạn, các gia 

đình sẽ được tận hưởng không khí nhiệt đới tuyệt vời nơi đây và được đắm mình trong làn nước trong lành, 

xanh mát của biển Non Nước. Với nhiều tiện ích tuyệt vời, quý khách cùng gia đình có thể dành nhiều thời gian 

chỉ ở tại khu nghỉ dưỡng mà không thấy nhàm chán.

At Hyatt Regency Danang Resort & Spa owners and guests have access to a myriad of leisure and sports 

activities within the resort including Volleyball, Rock climbing wall, Tennis, Basketball and Bocce courts. 

Additionally, there is a 3,000 square metre main swimming pool area and three further pools for resident’s use 

to enjoy the tropical climate with the entire family, or simply dive into the pristine waters of the East Sea. With 

so much on o�er, it’s easy for the family to spend the entire day onsite.



C Á C  T I Ệ N  Í C H  T Ạ I  K H U  N G H Ỉ  D Ư Ỡ N G  

R E S O R T  F A C I L I T I E S

S PA

Khi có nhu cầu thư giãn và làm đẹp, du khách và cư dân có thể tới 

VIE Spa, một không gian thiền sang trọng để trút đi mọi nỗi lo của 

cuộc sống với 10 phòng trị liệu riêng biệt. Với các phòng được bố 

trí phía trên mặt hồ bơi yên tĩnh, ánh sáng mặt trời phản chiếu tự 

nhiên xuống không gian làm cảnh quan tự nhiên thật gần gũi mà 

cũng đầy tính nghệ thuật. Các phương pháp trị liệu được bắt 

nguồn từ những liệu pháp cổ truyền của miền Trung Việt  Nam, 

khiến trải nghiệm tại VIE Spa sẽ thật riêng biệt và khó quên.

For rejuvenation and relaxation, guests and residents can visit VIE 

Spa, a luxurious sanctuary with 10 private treatment rooms. With 

the rooms suspended above tranquil re�ecting pools, the sunlight 

�lters through the natural landscaping to create the aesthetic of 

being in an entirely di�erent world. The treatments are deeply 

rooted in the holistic healing tradition of Central Vietnam, ensuring 

the VIE Spa experience is alone in its class.

 



C Á C  T I Ệ N  Í C H  T Ạ I  K H U  N G H Ỉ  D Ư Ỡ N G

R E S O R T  F A C I L I T I E S

P H Ò N G  H Ộ I  N G H Ị  /  C O N F E R E N C E

Nơi tổ chức lý tưởng cho các cuộc hội thảo quy mô lớn hay 

các hội nghị thân mật, đẳng cấp quốc tế với khu đại sảnh 

500m2 cung cấp các dịch vụ hàng đầu thế giới, khiến khách 

sạn trở thành điểm đến vô cùng hấp dẫn cho các hội thảo 

trong và ngoài nước.

Ideal for both large scale and intimate conferencing, the 500 

square metre banquet hall will provide world-class facilities 

making the hotel an outstanding international conferencing 

and incentive destination.



G O L F  /  G O L F

Montgomerie Links Vietnam, được thiết kế bởi Colin 

Montgomerie, từng tám lần đoạt danh hiệu European Order 

of Merit, là sân golf đầu tiên trong khu vực đáp ứng các chuẩn 

mực của sân golf dành cho các giải đấu, với cảnh quan thiên 

nhiên tuyệt đẹp và nhiều tiện ích câu lạc bộ đa dạng.

Montgomerie Links Vietnam, designed by eight time 

European Order of Merit Winner Colin Montgomerie, is the 

�rst Championship layout in the region, o�ering extensive 

club facilities and breathtaking scenery.



Toà tháp căn hộ A / Residence A

Toà tháp căn hộ B / Residence B

Toà tháp căn hộ C / Residence C

Toà tháp căn hộ D / Residence D

Biệt thự / Villas

Khách sạn / Hotel

Nhà hàng / Restaurant

Spa

Phòng tập thể thao / Fitness Centre

Trung tâm Hội nghị / Conference Centre

m ặ t  b ằ n g  t ổ n g  t h ể



C Á C  T Ò A  T H Á P  C Ă N  H Ộ  V À  B I Ệ T  T H Ự  /  R E S I D E N C E S

Hyatt Regency Danang Residences o�er a great variety of unit types from one- to three-bedroom condominium units, prime beachfront villas and 

luxurious penthouses, all of which have convenient and direct access to the resort’s facilities and o�er spectacular views towards the East Sea, Cham 

Islands, and Marble Mountains.

The residences are designed with open living areas, 3 meter high ceilings, and �oor to ceiling windows o�ering a comfortable and relaxing seaside 

retreat.

The interior design concept focuses on contemporary beachside living. This is subtly re�ected in the use of natural stone, timber, aqua green accents 

in soft furnishings, �red bricks, local pottery, metal artifacts and sculptural works.

Hyatt Regency Danang Residences mang đến sự lựa chọn phong phú với nhiều loại căn hộ từ một tới ba phòng ngủ, những biệt thự và penthouse sát 

biển sang trọng và đều tiếp cận dễ dàng tới những tiện ích của khu nghỉ dưỡng, mang lại tầm nhìn tuyệt đẹp ra Biển Đông, Cù Lao Chàm và dãy Ngũ 

Hành Sơn hùng vĩ.

Khu biệt thự và căn hộ cao cấp được thiết kế với không gian sinh hoạt mở, trần cao 3m cùng với cửa cao từ trần tới sàn đem lại tầm nhìn thoáng rộng 

cùng không gian thư giãn hoàn hảo bên bờ biển.

 Thiết kế nội thất của Hyatt Regency Danang Residences tối ưu hóa những nét tinh hoa của phong cách sống hiện đại gần bờ biển và phảng phất 

những nét duyên của văn hóa bản địa. Những yếu tố này được khéo léo thể hiện thông qua việc sử dụng đá tự nhiên, gỗ, tông màu xanh nước biển 

nhẹ nhàng trong thiết kế nội thất, gạch nung, gốm, kim loại chế tác và các vật dụng được chạm trổ tinh vi.

 

Beachfront villas



The subtle and innovative design of the Residences 

creates a luxurious environment synonymous with 

comfort, with a style that is contemporary yet founded on 

the rich local culture in its resolution of modern rhythms 

with traditional nuances.

Thiết kế tinh tế và sáng tạo của khu căn hộ tạo nên một 

không gian sống sang trọng và tiện nghi, nơi phong cách 

đương đại được tìm thấy trong những nét văn hóa bản xứ, 

và là sự kết hợp nhịp nhàng giữa phong cách hiện đại với 

những sắc thái truyền thống.

Beachfront condominium living room



p h o n g  c á c h  h i ệ n  đ ạ i

b ả n  s ắ c  V i ệ t  N a m

Villa living area



C Á C  T H Á P  C Ă N  H Ộ  A  &  B  /  R E S I D E N C E S  A  &  B

Residences A and B o�er a unique collection of one and two-bedroom condominiums providing convenient access to the resort facilities, expansive 

southeast sea views towards the East Sea and Cham Islands and generous, well designed living spaces.  All residences boast elegant �nishes 

throughout, fully �tted kitchens with integrated international appliances and bespoke bathrooms featuring luxurious Portuguese limestone.

Tháp căn hộ A và B gồm những căn hộ một hoặc hai phòng ngủ với thiết kế sang trọng, gần với nhiều tiện ích tại khu nghỉ dưỡng, mang lại tầm 

nhìn tuyệt đẹp ra Biển Đông và Cù Lao Chàm. Thiết kế của các căn hộ tại tháp A và B lưu tâm tới không gian sinh hoạt thoáng rộng và được bố trí 

hợp lý. Các căn hộ đều được hoàn thiện tỉ mỉ với màu sắc trang nhã, khu bếp đã được thiết kế đầy đủ và tiện dụng với những vật liệu quốc tế và 

phòng tắm được lát đá cao cấp nhập khẩu từ Bồ Đào Nha.



T H Á P  C Ă N  H Ộ  C  /  R E S I D E N C E  C

Tòa tháp C với 28 căn hộ được thiết kế với nhiều nét đặc trưng khó có thể tìm thấy ở những dự án khác trên thế giới. Chỉ 7m cách bãi biển Non Nước, 

những căn hộ sát biển này thực sự là chuẩn mực của sự sang trọng và độc đáo. Lối thiết kế trang nhã, tỉ mỉ tới từng chi tiết và không gian sinh hoạt 

cùng sân thượng rộng thoáng sẽ là địa điểm lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn, đồng thời mang lại cho chủ nhân tầm nhìn tuyệt vời hướng biển.

Residence C featuring only 28 condominiums is rare �nd anywhere in the world, situated just 7 meters from the shores of Non Nuoc Beach, these 

absolute beachfront residences are truly unique and exclusive.  Residence C condominiums are elegant, sophisticated properties which include spacious 

terraces and living spaces ideal for entertaining while o�ering unobstructed sea views which evoke a strong connection with the sea and beach.



T H Á P  C Ă N  H Ộ  D  /  R E S I D E N C E  D  

Khu căn hộ D tọa lạc ngay phía sau khu biệt thự sang trọng và riêng tư, tựa lưng vào dãy Ngũ Hành Sơn hùng vĩ và mặt hướng ra biển Đông và bán 

đảo Sơn Trà với tầm nhìn xa tận chân trời. Những căn hộ cao cấp thuộc tòa D tiếp cận trực tiếp với bể bơi xây dựng ngay tại tầng 1 phía trước tòa 

tháp và đều được thiết kế 3 phòng ngủ, rất lý tưởng để trở thành nơi nghỉ dưỡng cho cả gia đình.

Residence D is located amongst the private villa enclave with the iconic Marble Mountains setting a dramatic backdrop while boasting stunning 

northeast sea views towards the Son Tra Peninsula.  These residences bene�t from direct access to an elevated in�nity-edge lap pool while featuring 

spacious 3-bedroom condominiums making them an ideal choice for family holiday homes.

View from Residence D



The exclusive beachfront villa enclave is arranged in two separate alcoves providing each villa with direct beach access, ocean views, ultimate privacy 

and a strong sense of tranquility.  All of the 27 3-bedroom beachfront villas feature expansive open and comfortable living spaces, alfresco dining areas 

and 60m2 private swimming pools.  These contemporary residences are designed with a double -height ceiling in the foyer complimented by �oating 

staircase inducing a strong feeling of luxury and dramatic entrance e�ect. As a primary residence or getaway retreat, these villas are ideal for entertain-

ment or relaxation with friends and family.

 

Những căn biệt thự được đặt trong tổng thể không gian thoáng rộng được thiết kế với lối đi riêng xuống biển, có những góc nhìn tuyệt đẹp ra không 

gian bao la của biển khơi cùng sự riêng tư tuyệt đối và yên bình. Tất cả 27 căn biệt thự sát biển ba phòng ngủ đều mang lại không gian sống thoáng 

đãng và thư thái nơi chủ nhân có thể dùng bữa ngoài trời hoặc thư giãn trong bể bơi rộng tới 60m2. Các căn hộ có thiết kế đương đại có trần cao và 

cầu thang thiết kế độc đáo mang lại không gian sống sang trọng và độc đáo. Với những đặc điểm nổi bật về kiến trúc và thiết kế, những biệt thự thực 

sự là địa điểm nghỉ dưỡng hoàn hảo cho cả gia đình và bạn hữu.

K H U  B I Ệ T  T H Ự  /  V I L L A S



m ộ t  p h o n g  c á c h  s ố n g  t u y ệ t  v ờ i  đ a n g  c h ờ  đ ó n



Đ Ộ I  N G Ũ  /  P R O J E C T  T E A M  

Dự án Hyatt Regency Danang Resort and Spa được đầu tư bởi Indochina Land, bộ phận đầu 

tư bất động sản của Indochina Capital Corporation. Indochina Land là công ty đầu tư bất 

động sản hàng đầu Việt Nam hiện đang phát triển và quản lý các dự án trị giá trên 2 tỷ USD.

Khu nghỉ dưỡng sẽ được quản lý bởi tập đoàn Hyatt International-SEA Ltd., công ty thành 

viên của tập đoàn Hyatt International Corporation. Thương hiệu Hyatt Regency là thương 

hiệu nổi tiếng toàn cầu. Hyatt hiện có 365 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên toàn thế giới, 

trong đó có khoảng 55 nằm tại Châu Á. 

Khu nghỉ dưỡng được thiết kế và hoàn thiện bởi đội ngũ kiến trúc sư quốc tế bao gồm công 

ty kiến trúc RMJM, công ty thiết kế nội thất Diana Simpson Design của Úc và công ty tạo cảnh 

Site Concept International (SCI).

Hyatt Regency Danang Resort and Spa is being developed by Indochina Land, the real estate 

division of Indochina Capital and the leading real estate developer in Vietnam with over US$2 

billion of projects under development and management.

The Resort is managed by Hyatt International–SEA Ltd., an indirect subsidiary of Hyatt Interna-

tional Corporation. Hyatt Regency is an internationally recognized brand with a global 

reservation system. Hyatt has 365 hotels and resorts worldwide, approximately 55 of which 

are located throughout Asia.

The Resort was designed by an accomplished team of international designers led by RMJM, a 

highly esteemed global architecture �rm, in collaboration with Australiabased interior 

designer Diana Simpson Design and landscape architect Site Concepts International (SCI).



Indochina Land, có quyền tự thay đổi hoắc nếu theo yêu cấu của các cơ quan có thẩm quyền, thay đổi thiết kế của căn hộ/biệt thự như đã thấy trong minh họa và/hoặc trong bất kì tài liệu quảng cáo và/hoặc trưng bày bao gồm nhưng không hạn chế đối với bất kì hình thức quảng cáo, quảng bá 

và/hoặc trong quá trình bán hàng, chương trình hoặc tài liệu hoặc bất kì nội dung đăng tải trên trang web do Indochina Land duy trì. Thiết kế khu căn hộ/biệt thự và chất liệu miêu tả trong tài liệu này mang tính tượng trưng cho ý tưởng của chất liệu khi hoàn thành. Trong quá trình thi công thực 

tế, căn hộ và biệt thự có thể thay đổi chất liệu và điều kiện hoàn thiện. Tập đoàn Indochina Group, chủ sở hữu và cũng là chủ đầu tư của khu nhà ở, chịu trách nhiệm đối với giai đoạn phát triển, quảng bá và bán hàng của dự án Hyatt Regency Danang Residences. Tập đoàn quốc tế Hyatt hay bất kì 

chi nhánh trực thuộc (“HIC”) không phải là chủ sở hữu hoặc đơn vị phát triển hay đơn vị tham gia bán. Không có liên doanh, thoả thuận hợp tác, sở hữu hay bất kì mối quan hệ nào tương tự giữa tập đoàn Indochina Group và HIC. HIC được chỉ định là công ty quản lý duy nhất của khu nhà ở và việc 

sử dụng thương hiệu “Hyatt Regency” hay “Hyatt” được kiểm soát chặt chẽ bằng văn bản thỏa thuận giữa Indochina Group và HIC. Thương hiệu, thiết kế HYATT và các thương hiệu có liên quan là thương hiệu của Hyatt International Corporation. ©2009 Hyatt International Corporation.

Indochina Land, at its sole discretion or as required by local or other authorities, may make alterations to the internal design of the Villa/Condominiums that may di�er from that shown in this material and/or represented in any other marketing materials and/or displays including but without limitation 

to any advertising, marketing and/or sales concepts, programs or materials, or any other content to be posted on any website maintained by Indochina Land. Residence designs and materials presented here-in are representative of the intended end product. Actual constructed condominium and 

villa units may vary in materials and furnishings. The Indochina group, being the current owner and developer of the residences, is solely responsible for the development, marketing and sale of Hyatt Regency Danang Residences. The residences are not owned, developed or sold by Hyatt International 

Corporation or any of its a�liates (collectively “HIC”). There exists no joint venture, partnership, ownership or similar relationship between the Indochina group and HIC. HIC is only the appointed manager of the residences, and the usage of the name “Hyatt Regency” or other “Hyatt” trademarks is 

strictly governed by certain agreements between the Indochina group and HIC. HYATT name, design and related marks are trademarks of Hyatt International Corporation. ©2009 Hyatt International Corporation. All rights reserved.

Contact us for more information at: www.LuxuryPropertyDanang.com

Email: info@LuxuryPropertyDanang.com

Call: +84 (0) 934 891 746


