


“IN THE COMFORT OF YOUR HOME, YOU BECOME ONE WITH      
 YOUR SENSES, ALLOWING TO RECONNECT WITH THE SELF.”

“Tâ. n huong cam giác thoai mái     
 và đầy đu tiê. n nghi trong ngôi      
 biê. t thu. riêng cua ba. n, noi mo. i    
 giác quan hòa làm mô. t…giúp      
 ba. n kết nố i la. i vói chính mình.”



“Lắng nghe hoi tho
  cua thiên nhiên”

“HEAR NATURE’S ENCHANTMENT.”



AS VINACAPITAL’S AWARD-WINNING FLAGSHIP PROJECT, The Ocean Resort 
is a showcase of luxury  5-star-living and world-class amenities. Built to 
international standards, The Ocean Resort is not just one of the largest 
developments in Vietnam’s central coast, but also a repeat winner of Asia Pacific 
Property Awards from 2011-2016, including the coveted "Best Golf Development" for 
the Asia Pacific region on two occasions.
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A LUXURY LIFESTYLE BY THE BEACH, where you are surrounded by the 
beauty of Danang, next door to a world-class golf course, and in the midst of 
exciting entertainment facilities that heighten your senses everyday.

MÔ.  T CUÔ. C SỐNG ĐĂNG CẤP SANG TRO. NG BÊN BÒ BIÊN XANH 
MÁT TRONG LÀNH, nơi những nét quyến rũ của Đà Nẵng luôn hiện diện xung 
quanh bạn, nơi sân gôn đẳng cấp quốc tế chỉ cách vài bước, nơi bạn có thể đắm chìm 
vào muôn ngàn hoạt động vui chơi để đánh thức mọi giác quan mỗi ngày.



“A REAL SENSE OF EXCLUSIVITY.”

“Sang tro. ng xúng tâm.”`

Hình ảnh minh họa có thể thay đổi  •  Artist impression only subject to change



THE MASTER PLAN AND THE HOMES

QUY HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

EXCLUSIVE AND ULTRA-LUXURIOUS, the 33 bespoke villas are designed 
to protect your privacy, while at the same time, let you tune in to the wonders 
around you. The Ocean Estates is Southeast Asia’s premier residential enclave, 
adjacent to the fairways, with each land plot averaging close to 1,000m² making 
these some of the largest beachside home sites available in Danang today.

được thiết kế tinh tế để mang đến cho bạn không gian sống riêng tư tuyệt đối, 
để bạn có thể “trốn” khỏi chốn phồn hoa mà hoà mình vào cảnh quan thiên 
nhiên tuyệt sắc. The Ocean Estates là khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp và sang 
trọng trong khu vực Đông Nam Á, kề mình bên những thảm cỏ xanh mát của 
sân gôn với diện tích trung bình mỗi biệt thự gần 1.000m², làm cho nơi đây trở 
thành nơi có những biệt thự nghỉ dưỡng bên biển có khuôn viên lớn nhất tại Đà 
Nẵng hiện nay.  

VÓI 33 BIÊ. T THU.  SANG TRO. NG, ĐĂNG CẤ P VÀ RIÊNG BIÊ. T,



“Tâ. n huong cuô.c sống 
 đăng cấp và sang tro.ng 
 nhu mo.”
“SEE YOURSELF LIVING A FUTURE
  OTHERS ONLY DREAM ABOUT.”



THE OCEAN ESTATES 3 BEDROOM VILLA - A ground floor foyer leads to a 
guest bedroom and spacious living room area overlooking resort landscape with  
private infinity pool. Adjacent is the open show and wet-kitchens, discreetly accessi-
ble by the staff room. The first floor includes the second bedroom (with ensuite) and  
exquisite en suited master bedroom framed by a large balcony.

GROUND FLOOR
Internal GBA: 252.1m²  External: 158.7m² 
FIRST FLOOR
Internal GBA: 119m²   External: 40.2m² 
TOTAL GBA
569.9m²

DIÊN TÍCH TÂNG TRÊT
Bên trong: 252.1m²  Bên ngoài: 158.7m² 
DIÊN TÍCH TÂNG MÔT
Bên trong: 119m²   Bên ngoài: 40.2m² 
TÔNG DIÊN TÍCH XÂY DUNG
569.9m²

THE OCEAN ESTATES BIÊ.  T THU.  3 PHÒNG NGU - Thiết kế với sảnh trệt 
dẫn đến phòng ngủ dành cho khách và khu vực phòng khách rộng rãi, nơi mà bạn có 
thể trải mắt nhìn ra khu vườn xanh mướt và hồ bơi riêng rộng lớn với làn nước trong 
xanh. Bên cạnh là khu bếp mở cùng không gian nấu tiện nghi nhưng kín đáo kết nối 
đến phòng gia nhân. Trên tầng một của toà biệt thự, gồm phòng ngủ thứ hai có phòng 
tắm bên trong cùng với phòng ngủ chính tuyệt đẹp với ban công rộng, là nơi có thể 
thoả sức ngắm cảnh thiên nhiên xanh ngát xung quanh và tận hưởng không khí trong 
lành của gió biển. 
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THE THREE BEDROOM HOME

BIỆT THỰ 3 PHÒNG NGỦ
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THE OCEAN ESTATES 4 BEDROOM VILLA - A grand foyer branches out to 
the east and west wings, one side comprising two guest bedrooms with ensuites the 
other comprising an open show kitchen, staff room, and an impressive bar that leads 
straight to the dining, lounge and living room areas. The two wings converge in a 
landscaped courtyard with a private infinity pool. The first floor includes the third 
bedroom and the exquisite master bedroom with its own balcony, both bedrooms 
including ensuites.

THE OCEAN ESTATES BIÊ.  T THU.  4 PHÒNG NGU - Với sảnh trệt rộng rãi 
vươn dài sang hai cánh Đông và Tây, theo đó một bên là hai phòng ngủ dành cho 
khách, một bên là khu bếp mở, phòng gia nhân, cùng quầy bar được thiết kế cực ấn 
tượng dẫn thẳng đến phòng ăn, khu vực giải trí và phòng khách. Cả hai khu đều hướng 
về khu sân vườn và hồ bơi mở siêu thoáng đãng. Tại tầng một của biệt thự  là phòng 
ngủ thứ ba và phòng ngủ chính tuyệt đẹp có ban công riêng, cả hai đều có phòng tắm 
bên trong rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.

GROUND FLOOR
Internal GBA: 284.2m²  External: 209.5m² 
FIRST FLOOR
Internal GBA: 123.9m²  External: 18.7m² 
TOTAL GBA
636.2m²

DIÊN TÍCH TÂNG TRÊT
Bên trong: 284.2m²  Bên ngoài: 209.5m²

DIÊN TÍCH TÂNG MÔT
Bên trong: 123.9m²   Bên ngoài: 18.7m² 
TÔNG DIÊN TÍCH XÂY DUNG
636.2m²
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THE FOUR BEDROOM HOME

BIỆT THỰ 4 PHÒNG NGỦ
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THE OCEAN ESTATES BIÊ.  T THU.  5 PHÒNG NGU - Sảnh trệt lớn dẫn đến 
phòng ngủ chính, nơi bạn có thể ngắm nhìn ra sân, hiên và hồ bơi riêng rộng lớn. Với 
garage rộng rãi có thể chứa hai chiếc ôtô một lúc, và dẫn thẳng đến phòng gia nhân 
và khu bếp, theo đó là khu vực phòng bếp cùng quầy bar, phòng khách và phòng ăn 
đầy ấn tượng. Khu vực giải trí có thể đưa bạn đến sảnh hiên thứ hai. Tại tầng một của 
toà biệt thự là bốn phòng ngủ còn lại cùng ban công, nơi mà bạn có thể ngắm trọn cả 
khuôn viên của khu biệt thự.

THE OCEAN ESTATES 5 BEDROOM VILLA - A luxurious foyer leads to the 
master bedroom that overlooks the courtyard,  terrace and private infinity pool.  An 
ample-sized two-car garage leads to the staff room and the wet kitchen, and opens 
up to an impressive show kitchen and bar, living and dining rooms. The lounge area 
leads to a second terrace. The first floor accommodates four bedrooms with ensuites 
and a balcony overlooking the property.

DIÊN TÍCH TÂNG TRÊT
Bên trong: 285.8m²  Bên ngoài: 215m² 
DIÊN TÍCH TÂNG MÔT
Bên trong: 210.5m²  Bên ngoài: 29m² 
TÔNG DIÊN TÍCH XÂY DUNG
740.3m²

GROUND FLOOR
Internal GBA: 285.8m²  External: 215m² 
FIRST FLOOR
Internal GBA: 210.5m²  External: 29m² 
TOTAL GBA
740.3m²
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THE FIVE BEDROOM HOME

BIỆT THỰ 5 PHÒNG NGỦ
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“Thuong ngoa. n kiê. t tác cua 
 con nguòi và thiên nhiên.”
“SAVOR THE REMARKABLE WORK OF 
  MAN AND NATURE.”



DESIGNED BY GOLF LEGEND GREG NORMAN, The BRG Danang Golf 
Resort was hailed as one of the world’s top 10 new golf courses delivered in 2010. 
Reflecting Norman’s reputation for aggressive play, it offers 18 challenging holes set 
in blown out bunkers and firm and fast fairways, amidst a panoramic view of pristine 
beachfront, the Cham Islands and Marble Mountain.

ĐUOC THIÊT KÊ BOI HUYÊN THOAI GÔN GREG NORMAN, vào năm 
2010, BRG Danang Golf Resort được xem là một trong 10 sân gôn mới hàng đầu của 
thế giới. Phản ánh danh tiếng chơi gôn nổi tiếng đầy uy lực của Norman, sân gôn được 
thiết kế với 18 lỗ đầy thách thức cho người chơi để có thể vượt qua các hố cát với những 
đường bóng nhanh và mạnh mẽ. Sân gôn nằm ẩn mình giữa không gian tuyệt vời nơi có 
thể ngắm nhìn toàn cảnh bãi biển hoang sơ, đảo Cù lao Chàm và Ngũ Hành Sơn.



5-STAR RESORT-LIVING, comes with a world of amenities to ensure everyday 
pleasure for the senses: 

· A private Recreation Club reserved only for owners of The Ocean Estates. 

· An easily accessible Beach Club that offers varied options: Spa, beach and toddler’s  
  pool, Tennis Courts and various other recreational amenities. 

· Well-trained staff are always on hand to assist you and ensure that you and your family  
  will always have a great time.

KHU NGHI DUÕNG TIÊU CHUÂN 5 SAO với cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế, 
để bạn có thể thư giãn mọi giác quan mỗi ngày: 

· Câu lạc bộ Giải trí chỉ dành riêng cho các chủ sở hữu The Ocean Estates. 

· Câu lạc bộ Bãi biển với nhiều dịch vụ như: Spa, Bãi tắm, Hồ bơi cho trẻ em, Sân    
  tennis, và nhiều tiện nghi giải trí hấp dẫn khác. 

· Tất cả nhân viên tại câu lạc bộ đều được đào tạo chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng phục  
  vụ để giúp bạn và gia đình luôn có một khoảng thời gian thư giãn tuyệt vời. 

Su. cuôn hút 
môi ngày
AMENITIES



“Chiêm nguõng ve đe.p 
 đây quyên rũ và uy nghi 
 cua Đà Năng ”
“BREATHE IN THE INSPIRING ALLURE     
 AND MAJESTY OF DANANG.”



Miền Trung 
huyền diệu
CENTRAL COAST
WONDERS

NO OTHER PLACE COMBINES THE BEAUTY OF SPECTACULAR VISTAS, 
beautiful beaches and impressive natural wonders. And within 30 kilometres, 
UNESCO World Heritage sites Hoi An and My Son are within easy reach. Danang is 
also connected to modern luxuries with excellent local infrastructure, a modern 
transport system that connects to neighboring towns, and an international airport that 
flies direct to the regional hotspots.

CHĂNG NOI NÀO CÓ THÊ HÔ. I TU.  ĐÂY ĐU NHŨNG CANH QUAN 
HÙNG VĨ, những bãi biển đẹp diệu kỳ và cả những kỳ quan thiên nhiên ấn tượng 
như nơi đây. Và chỉ cách đó 30 km, bạn đã có thể bước chân đến di sản thế giới do 
UNESCO công nhận như phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn. Đà Nẵng nơi bạn vẫn có 
thể tìm thấy sự hiện đại xa hoa nhờ vào cơ sở vật chất vượt trội, hệ thống giao thông 
công cộng hiện đại kết nối những tỉnh lân cận, và cả sân bay quốc tế với nhiều đường 
bay thẳng đến nhiều nước khác trong khu vực.
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Chu đâu tu
THE DEVELOPER

VINALIVING HELPS VIETNAMESE HOMEOWNERS LIVE THEIR DREAM

VinaLiving is Vietnam’s first lifestyle and tailored-living brand that caters to the new 
generation of Vietnamese homeowners. The VinaLiving collection of properties 
carefully delivers customised living environments across a range of developments 
situated in premium locations. Our properties are developed to meet the growing 
demand in Vietnam for something above the normal. VinaLiving is not just about 
building houses, but about designing a lifestyle and a vision for the future. We design 
homes and communities that allow people to live a better, more comfortable and 
fulfilling life. VinaLiving is dedicated to making life a little better for Vietnamese 
people, one home at a time.

VinaLiving homes and communities are supported by VinaCapital, one of the leading 
foreign real estate developers in Vietnam. 

VinaCapital’s team of Vietnamese and expatriates has experience, vision and 
long-term commitment to invest and develop a vast range of residential, retail, 
hospitality and mixed-use projects across Vietnam. 

VINALIVING GIÚP CÁC GIA CHU ĐUO. C SÔNG TRONG NGÔI NHÀ 
NHU MO UÓC CUA MÌNH

VinaLiving là thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam thể hiện được phong cách sống và không 
gian sống dành cho thế hệ mới người Việt. Những dự án của VinaLiving nằm trên các vị trí 
đắc địa nhất tại Việt Nam và được thiết kế độc đáo, phù hợp với phong cách sống của từng 
gia đình. Mỗi dự án của VinaLiving đều được thực hiện với niềm đam mê và sự thấu cảm về 
phong cách sống của những chù nhân tương lai.Các dự án của VinaLiving được phát triển 
nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân Việt Nam. VinaLiving không chỉ đơn 
thuần là xây dựng nhà ở mà còn tạo nên phong cách sống và tầm nhìn về tương lai. Chúng 
tôi thiết kế những ngôi nhà và cộng đồng để giúp các gia chủ tận hưởng cuộc sống tốt hơn, 
thoải mái hơn. Bằng những thiết kế sáng tạo, hiện đại và chất lượng xây dựng đạt tiêu 
chuẩn quốc tế, VinaLiving giúp các gia chủ được ở trong ngôi nhà như mơ ước của mình.

Cộng đồng VinaLiving và những ngôi nhà của họ luôn được sự hỗ trợ từ VinaCapital, một 
trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. Đội ngũ quản lý người Việt 
Nam và nước ngoài của VinaCapital rất dày dạn kinh nghiệm, có tầm nhìn và những cam 
kết lâu dài trong việc đầu tư vào các dự án nhà ở, trung tâm bán lẻ, du lịch nghỉ dưỡng và 
phức hợp đa dụng trên toàn Việt Nam. 

CÁC GIAI THƯỞNG QUỐC TẾ  | INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS

THE OCEAN ESTATES DAI PHUOC LOTUS THE OCEAN SUITES-BLOCK A THE POINT

BRG DANANG GOLF RESORT THE OCEAN VILLAS THE BEACHFRONT ENCLAVE AZURA THE DUNE RESIDENCES MY GIA NINE SOUTH ESTATES



HOTLINE

0 9 3 4 891 746
EMAIL

info@luxurypropertydanang.com
WEBSITE

www.luxurypropertydanang.com




