
CÔNG QUỐC MONACO BÊN BỜ VỊNH HẠ LONG 

Lấy ý tưởng từ quốc gia Monaco hoa lệ, giàu có bậc nhất thế giới Monaco Hạ Long là tuyệt tác của 

những thiết kế, với lối kiến trúc tinh tế hiện đại độc đáo, công nghệ thông minh, nguồn năng lượng sạch, 

dịch vụ tiện ích hoàn hảo. Một Monaco thu nhỏ bên bờ Vịnh Hạ Long – miền đất hứa của giới thượng 

lưu! 

 

Monaco Hạ Long – miền đất hứa của giới thượng lưu! 

 

Một quốc gia nhỏ bé nằm cạnh Địa Trung Hải nhưng Monaco là một trong những quốc gia giàu có và xa 

xỉ nhất thế giới, trội hơn hẳn Dubai về mặt truyền thống và sự tinh tế trong việc tiêu tiền. Monaco là 

quốc gia nhỏ bé xinh đẹp nằm trên vùng của Pháp, đây là nơi thu hút của giới siêu giàu đến “lưu trú” 

 

Monaco là một quốc gia xa xỉ bậc nhất thế giới, là điểm đến mơ ước của các đại gia trên thế giới. Thời 

tiết đẹp tuyệt vời và lối sống, ẩm thực mang đậm phong cách quý tộc Pháp và đặc biệt là quốc gia 

Monaco không thu thuế thu nhập cá nhân khiến Monaco trở thành điểm đến yêu thích hàng đầu của các 

nhà tài phiệt. Bến tàu neo chật du thuyền trắng muốt, những khách sạn đắt đỏ, sòng bài nổi tiếng thế 

giới, Monaco là thành phố trong mơ của mọi du khách, khiến cho bất cứ ai trong giới thượng lưu cũng 

mong muốn được sở hữu. 

 

Quốc gia siêu giàu Monaco 

Bằng khát khao đưa Hạ Long thành một Monaco xinh đẹp, chủ đầu tư Hạ Long Monaco đã dày công xây 

dựng ý tưởng về một nơi đẳng cấp sang trọng với lối thiết kế tinh tế, hiện đại trong từng đường nét. 

 

Điểm chung ở những thiết kế của Monaco Hạ Long với quốc gia Monaco xinh đẹp là  các thiết kế tinh tế 

hiện đại, nội thất sang trọng, tiện nghi và các thiết bị hàng đầu, không gian sống với các tiện ích tuyệt 

vời, đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, thư giãn. Điều này hoàn toàn phù hợp với phong 

cách của tầng lớp đại gia là luôn muốn sống vượt trội, có lòng tự tôn tuyệt đối về bản thân. 

 

Và ở Monaco Halong, cuộc sống thượng lưu được thể hiện qua hàng loạt tiện ích đẳng cấp như: siêu thị, 

nhà hàng cao cấp, bể bơi vô cực, Café, bar, club house, fitness & yoga, spa,…. Nhu cầu giải trí mua sắm 

được đáp ứng đầy đủ cả ngày lẫn đêm, phục vụ cuộc sống nightlife sôi động bậc nhất thế giới. Được 

sống tại Monaco Hạ Long, tận hưởng những thú vui giải trí thượng hạng là trải nghiệm mà bất cứ ai cũng 

phải ước mơ. 

 



Nếu Hạ Long là trái tim của Quảng Ninh, thì Monaco là nhịp đập truyền tải năng lượng cho trái tim ấy. 

Các căn biệt thự Monaco Hạ Long được thiết kế thân thiện với môi trường, không gian thoáng đạt tràn 

đầy nắng gió, lấy ánh sáng tự nhiên cùng nguồn không khí trong lành của biển cả, nơi con người hòa 

nhịp với thiên nhiên. Hệ thống điều khiển thông minh kết nối nguồn năng lượng mặt trời an toàn tích 

hợp trong từng căn biệt thự. Với khách sạn 5*+ chuẩn quốc tế là tâm điểm cùng sự hỗ trợ của hệ thống 

dịch vụ nghỉ dưỡng Monaco Hạ Long được kỳ vọng trở thành nơi nghỉ dưỡng hàng đầu, sân tập golf, sân 

tenis, bể bơi vô cực, bể bơi bốn mùa, hệ thống phòng tập hiện đại cùng các chuyên gia hướng dẫn luôn 

sẵn lòng phục vụ những vị khách khó tính nhất. Những chuẩn mực hoàng gia sang trọng và cao cấp nhất 

luôn là những gì mà Monaco hướng đến. 

 

Monaco Hạ Long – tiểu Monaco bên bờ Vịnh Hạ Long! 

 

Thông tin dự án 

♦ Tên dự án: Khách sạn Hạ Long Monaco – Biệt thự cao cấp và khu vui chơi giải trí. 

 

♦ Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hạ Long Monaco 

 

♦ Tổng diện tích: 28.4 ha 

 

♦ Mật độ xây dựng: 19% 

 

♦ Quy mô: 

 

+ 1 khách sạn 19 tầng tiêu chuẩn 5*++ 

 

+ 106 Biệt thự Đơn lập: diện tích từ 340m2–800m2 

 

+ 84 Biệt thự Thương mại: diện tích từ 150m2–370m2 

 

+ 35 Biệt thự Song lập: diện tích từ 150m2–370m2 

 



♦ Vị trí: số 780 đường Hạ Long, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 

 

♦ Tiến độ: Dự kiến bàn giao thô và hoàn thiện mặt ngoài trong quý II – IV/2019 


