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Cam Ranh Bay Hotels & Resorts 

Tổng Quan Dự Án 

• Tên dự án: Cam Ranh Bay Hotels & Resorts 

• Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm 

• Đơn vị quản lý: Ascott, Vertu và Somerset 

• Vị trí: Lô D14C, khu du lịch Bắc Bán đảo Cam 

Ranh, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa 

• Loại hình: Căn hộ du lịch, căn hộ khách sạn, căn 

hộ dịch vụ và biệt thự 

• Tiện ích nội khu nổi bật: Công viên Santorini, 

Công viên chủ đề cung hoàng đạo, Spa & Gym, 

Kid Club… 



Chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư 

Cam Lâm 
• Công ty TNHH đầu tư Cam Lâm luôn lấy khách 

hàng làm trọng tâm, hoạt động an toàn, chú 

trọng hiệu quả và minh bạch. 

• Chủ đầu tư mong muốn mang đến một sản 

phẩm với thiết kế hoàn toàn mới lạ theo tiêu 

chuẩn 5 sao tại Cam Ranh. 

• Đặc biệt là Cam Ranh Bay Hotels & Resorts được 

chủ đầu tư tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ nhất, 

đảm bảo đạt chất lượng 5 sao theo tiêu chuẩn 

quốc tế. 

• Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm hoạt động chính 

trong các lĩnh vực: phát triển các khu đô thị mới; 

Vận hành và kinh doanh các dịch vụ phục vụ 

quản lý các khu du lịch nghỉ dưỡng, tòa nhà cao 

tầng,… 



Đơn Vị Quản Lý 

• Dự án Condotel của Cam Ranh Bay Hotels & Resorts sẽ 
được quản lý và vận hành bởi Somerset Service 
Residence và Vertu Hotels. Điều này tạo ra lợi thế về 
nguồn khách hàng, tối đa khả năng lấp đầy của toàn dự 
án. 

• Somerset Service Residence là thương hiệu của The 
Ascott Limited, thành viên của Capitaland – một trong 
những đơn vị vận hành hàng đầu thế giới. Thương hiệu 
đến từ Singapore sở hữu hơn 500 bất động sản tại 120 
thành phố của hơn 30 quốc gia. 

• Vertu Hotels – một trong 6 chuỗi thương hiệu khách sạn 
của Tauzia, một thành viên của The Ascott Limited. Nhà 
vận hành đến từ Indonesia sẽ quản lý và vận hành căn 
hộ khách sạn tại dự án Cam Ranh Bay Hotels & Resorts. 



Vị Trí Dự Án 
 Cam Ranh Bay Hotels & Resorts 

tọa lạc tại lô D14C – Khu du lịch 
Bắc Bán Đảo Cam Ranh, xã Cam 
Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh 
Khánh Hòa. 

 Bên cạnh đó, Cam Ranh Bay 

Hotels & Resorts có lợi thế giao 

thông vô cùng thuận lợi: 

 Sở hữu mặt tiền tuyến đường 

huyết mạch Nguyễn Tất Thành. 

 Cách sân bay quốc tế Cam Ranh 5 

phút di chuyển. 

 Cách trung tâm thành phố Cam 

Ranh 20 phút di chuyển. 

 Cách trung tâm thành phố Nha 

Trang 30 phút di chuyển. 



Mặt Bằng Dự Án 



Mặt Bằng Dự Án 



Mặt Bằng Dự Án 



Mặt Bằng Dự Án 



Thiết Kế Nội Thất 

Kiến trúc Santorini thuộc phong 

cách Cycladic (kiến trúc thềm 

lục địa) là một phần không thể 

tách rời của văn hoá Địa Trung 

Hải. 

Chưa dừng lại ở đó, toàn thể dự 

án còn mang lại một hơi thở “Hy 

Lạp” với công viên Hoàng đạo, 

công viên 2 tầng lấy ý tưởng từ 

vườn treo Babylon tuyệt phẩm 

một thời. 



Tiện Ích Dự Án 
 



Condotel Cam Ranh Bay Hotels & Resorts 

 

Chính Sách Bán Hàng 

• Mức chia sẻ lợi nhuận lên đến 

90%/năm từ CTCT trong vòng 10 năm 

kể từ ngày khách hàng thanh toán đủ 

95% giá trị căn hộ. 

• Khách hàng được ứng trước 02 năm 

tiền cho thuê căn hộ (tương ứng năm 

thứ 9 – 10), tương đương 15% giá bán 

căn hộ (chưa VAT và chi phí khác) và 

được trừ vào đợt thanh toán căn hộ 

ngay tại thời điểm ký HĐMB.  

• Thanh toán lợi nhuận cho thuê 03 

tháng/lần. Khách hàng có quyền kiểm 

tra nghiệp vụ kiểm toán. 

• Sử dụng 28 đêm nghỉ/năm miễn phí 

(bao gồm ăn sáng) và tính theo tỷ lệ 

tương ứng số ngày còn lại của năm đó. 



Tiến độ thanh toán Cam Ranh Bay 

Hotels & Resorts 
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Thank You 

Công ty Cổ phần Tư Vấn và Đầu Tư Bất Động Sản 

An Khang Real 

Địa chỉ: 88 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 

2, Tp. HCM 

Hotline: 0822 6789 33 (Kinh doanh) 

Email: marketing@ankhangreal.vn 

http://ankhangreal.vn/

