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Những dự án Biệt thự biển Đà Nẵng 

được nhà đầu tư quan tâm 

• Hoạt động du lịch nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng hiện nay đang rất phát triển bởi 

những tiềm năng mà Đà Nẵng sở hữu. 

• Bất động sản nghỉ dưỡng nói chung và condotel nói riêng đang được các chủ 

đầu tư mạnh tay “xuống tiền”. 

• Hiện nay, Đà Nẵng có khoảng 800 căn biệt thự nghỉ dưỡng từ 15 dự án. 

• Trong đó, quận Ngũ Hành Sơn có nguồn cung lớn nhất với 12 dự án.  

• Theo quy hoạch, quận Ngũ Hành Sơn vẫn nơi cung cấp nguồn cung chính biệt 

thự biển Đà Nẵng trong những năm tới. 

• Biệt thự biển nghỉ dưỡng là sản phẩm đầu tư thu hút giới đầu tư thương lưu. 

• Các “ông lớn” đầu tư vào vùng đất đầy tiềm năng này điển hình như: VinGroup, 

Sungroup, Vinacapital, Hoàng Anh Gia Lai…  

• Theo xu thế hiện tại Biệt thự biển đang ngày càng chứng tỏ sức hút với nhiều 

nhà đầu tư. 

• Biệt thự biển sở hữu sự tiện lợi về tỷ suất lợi nhuận cao, ổn định, an toàn, kênh 

đầu tư sinh lời hiệu quả. 

• Theo những dấu hiệu tăng trưởng 2020, thị trường Biệt thự biển Đà Nẵng sẽ 

đón nhận được nguồn cung dồi dào. 

• Thành phố Đà Nẵng đang sở hữu nhiều dự án Biệt thự biển như: 

Premier Village Da Nang 

FLC Đà Nẵng 

Furama Pool Villas 

Norman Estates 

The Ocean Villas 

Naman Residence 
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The Point and Vinpearl Resort & 

Villas Da Nang 2 

Vinpearl Luxury Da Nang 

Radisson Blu Hội An 

Fusion Resort & Villa 

Ocean Villlas Đà Nẵng 

Olalani Resort & Hotel 

 

 

Một số dự án tiêu biểu: 

1. Dự án: Biệt thự Malibu Hội An 

Tên dự án: Malibu Hội An. 

Vị trí: toạ lạc đường Lạc Long Quân (bãi biển Hà My – Điện Bàn, Quảng Nam). 

Chủ đầu tư: Bamboo Capital Group (BCG). 

Đơn vị quản lý: Radisson Blu Hotel. 

Loại hình đầu tư và phát triển: biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp. 
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Số căn: 96 căn. 

Diện tích biệt thự: 300 – 797 m2. 

Cơ sở pháp lý: sở hữu vĩnh viễn. 

Cam kết lợi nhuận: trên 30%/năm GTBT (trong ngày mở bán). 

Vốn đầu tư: từ 5.7 tỷ. 

 

2. Dự án: Biệt thự Furama Villa Đà Nẵng 

Tên dự án:. Furama Villa Đà Nẵng 

Vị trí: toạ lạc 105 – 107 đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Đà Nẵng. 

Chủ đầu tư: Sovico Holdings. 

Đơn vị quản lý: Furama Resort. 

Loại hình đầu tư và phát triển: khu sinh thái nghỉ dưỡng. 

Số căn: 134 căn. 

Diện tích biệt thự: 280 - 980 m2. 
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Cơ sở pháp lý: sở hữu lâu dài. 

Cam kết lợi nhuận: 10% giá trị biệt thự trong vòng 1 năm và kéo dài 10 năm liên tiếp 

khi khách hàng mua biệt thự. 

Vốn đầu tư: từ 5.4 tỷ. 

 

3. Dự án: Biệt thự FLC Eco Charm Đà Nẵng (FLC Đà Nẵng) 

Tên dự án:. FLC Eco Charm Đà Nẵng. 

Vị trí: toạ lạc ngay cửa sông Cu Đê, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

Chủ đầu tư: FLC Group. 

Đơn vị xây dựng: FLC Faros. 

Loại hình đầu tư và phát triển: biệt thự đơn lập, biệt thự song lập. 

Diện tích biệt thự: 200 - 1000 m2 (biệt thự xây tối đa 3 lầu). 

Cơ sở pháp lý: sổ đỏ đầy đủ, minh bạch. 

Cam kết lợi nhuận: cam kết sinh lời 10%/năm trong vòng 10 năm. 

Vốn đầu tư: từ 3.6 tỷ. 
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4. Dự án: Premier Village Đà Nẵng 

Tên dự án: Premier Village Đà Nẵng. 

Vị trí: toạ lạc tại bãi biển Mỹ Khê, đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng. 

Chủ đầu tư: Sungroup. 

Đơn vị tư vấn thiết kế: Sala Design Group (Anh), Blink Design Group (Mỹ), Tenax 

(Italy), Tropical Landscaping International (Thái Lan). 

Loại hình đầu tư và phát triển: biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp. 

Số căn: 111 căn. 

Diện tích biệt thự: 300 – 864 m2. 

Cơ sở pháp lý: sở hữu lâu dài với người Việt, có sổ hồng. 

Cam kết lợi nhuận: 85/15. 

Vốn đầu tư: từ 5.4 tỷ. 
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5. Dự án: Fusion Resort & Villas Đà Nẵng 

Tên dự án: Fusion Resort & Villas Đà Nẵng. 

Vị trí: toạ lạc đường Sơn Trà Điện Ngọc, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 

Chủ đầu tư: VinaCapital Group. 

Đơn vị quản lý: tập đoàn Fusion. 

Loại hình đầu tư và phát triển: biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp. 

Số căn: 85 căn. 

Diện tích biệt thự: từ 1 đến 6 phòng ngủ, có diện tích từ 370 m2 – 1.718 m2. 

Cơ sở pháp lý: sở hữu lâu dài, có sổ hồng. 

Cam kết lợi nhuận: Đang cập nhật. 

Vốn đầu tư: từ 4.5 tỷ. 
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