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MARINA COMPLEXMARINA COMPLEX
Diện mạo mới, đẳng cấp mới !

Được mệnh danh là siêu phẩm đáng đầu tư nhất năm 2019, Marina Complex xây dựng với tầm 
nhìn hướng đến tương lai và chú trọng các nguyên tắc phát triển bền vững. Có thể nói, dự án 
Marina Complex đang tạo tiếng vang lớn trên thị trường bất động sản cao cấp Đà Nẵng bởi sở 
hữu những ưu thế vượt bậc về vị trí, cảnh quan, kiến trúc và tiện ích hoàn hảo. 
Đón đầu giá trị sống thời thượng, sự xuất hiện của chuỗi Shophouse Marina Complex đã góp phần 
“tô vẽ” diện mạo mới và nâng sức hút của dự án lên một tầm cao mới, vượt trên mặc định đơn 
thuần về chốn ở của những cư dân giàu có. Đây thực sự là một nơi đáng sống, đáng đầu tư thu 
hút giới thượng lưu quan tâm săn đón.

Nằm tại vị trí hiếm có là nơi giao thoa giữa biển và dòng sông Hàn, Marina Complex được xây 
dựng trở thành một nơi nghỉ ngơi, giải trí và kinh doanh bậc nhất Đà Nẵng. Sự gặp gỡ giữa sông 
và biển tạo nên một không gian sống động đầy màu sắc tại Marina Complex.
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Tại Marina Complex, cư dân có thể dễ dàng và thuận tiện di chuyển đến các khu vực trọng điểm như 
trung tâm thành phố, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học…. chỉ với ít phút lái xe.

Bãi biển
Phạm Văn Đồng

T.T thương mại
Vincom

Trung tâm
hành chính

Bệnh viện đa khoa
bệnh viện C

Bệnh viện
Hoàn Mỹ

Sân bay
Đà Nẵng

Cầu Rồng
Cầu sông Hàn
Cầu Thuận Phước

5 phút2 phút

Điểm bắn pháo
hoa quốc tế DIFF

5 phút 5 phút 7 phút 7 phút 10 phút 10 phút

Thảnh thơi tới mọi nơi
MARINA COMPLEX
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Chùa Linh Ứng

Đỉnh bàn cờ

Inter Continental
Đà Nẵng

Ghềnh Bàng

Sơn Trà Resort

Bãi đa

Bãi cát vàng

Bãi đá đen

Biển Đông Resort

Cảng Tiên Sa

BÁN ĐẢO
SƠN TRÀ

Trung tâm
Hành Chính

NOVOTEL

Azura

VinPearl

Vincom

Ga Đà Nẵng

Bãi tắm PVĐ

Chung cư
Vincoland

Trung Tâm TDTT
Toà nhà Olalani

Lễ đài pháo hoa
Quốc tế Đà Nẵng

Chung cư
Bạch Đằng Đông

Danang
Golden Bay

Chung cư
Vincoland 1



Tổng diện tích : 11,7 hecta
Quy mô : 206 căn ( bao gồm: 128 căn nhà phố và 78 căn biệt thự)

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Bến Du Thuyền Đà Nẵng

Đơn vị phát triển và phân phối dự án : Công ty cổ phần 
Đất Xanh Miền Trung

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Bến Du Thuyền Đà Nẵng

Đơn vị phát triển và phân phối dự án : Công ty cổ phần 
Đất Xanh Miền Trung

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Bến Du Thuyền Đà Nẵng

Đơn vị hợp tác đầu tư : Công ty CP tập đoàn VN Đà Thành

Đơn vị phân phối độc quyền: Công ty cổ phần Đất Xanh Đà Nẵng

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Bến Du Thuyền Đà Nẵng

Đơn vị hợp tác đầu tư : Công ty CP tập đoàn VN Đà Thành

Đơn vị phân phối độc quyền: Công ty cổ phần Đất Xanh Đà Nẵng

giai
 đoạn

giai
 đoạn

B2-4
B2-3
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tUYẾN ĐI BỘ VEN SÔNG HÀN

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI: 128 CĂN

BIỆT THỰ CAO CẤP: 78 CĂN 

BẾN DU THUYỀN: 03 CĂN

CLUBHOUSE: 02 CĂN

TOÀ NHÀ MARINA: 02 TOÀ

CÔNG VIÊN NỘI KHU: 12 KHU

BÃI ĐẬU XE: 01 BÃI

SÂN BÓNG RỔ: 01 , SÂN TENNIS : 02
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PHỐ ĐI BỘ

Khác với mô hình trung tâm mua sắm trong nhà, Marina Complex định hướng trở thành tuyến phố thương mại không gian mở phong cách 
phố đi bộ đầu tiên tại Đà Nẵng. Đây sẽ là tổ hợp liên hoàn gồm khu phố thời trang, trung tâm ẩm thực, khu làm đẹp thư giãn cùng các 
clubhouse sang trọng và bến du thuyền đẳng cấp. Không chỉ là tuyến phố đi bộ đầu tiên tại Đà Nẵng, phố đêm Marina Complex dọc 
trục đường Trần Hưng Đạo còn là một điểm đến thư giãn hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước với rất nhiều các hoạt động thú vị.

VIEW NHÌN HOÀN HẢO Marina Complex sở hữu view sông 
Hàn thơ mộng, cùng hai view mặt 
tiền đường Trần Hưng Đạo – Lê 
Văn Duyệt tạo nên không gian 
sống trong lành, tươi mới. Dự án 
tọa lạc ngay khu vực trọng điểm 
phát triển du lịch của Đà Nẵng. Tại 
đây, cư dân có thể dễ dàng kết 
nối với những địa điểm du lịch hấp 
dẫn như: Cầu sông Hàn, cầu 
Rồng, bãi biển Phạm Văn Đồng, 
bán đảo Sơn Trà, cảng Tiên Sa… 

Cho cuộc sống thêm sắc màu  Đẳng cấp ven bờ sông Hàn
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Marina Complex sở hữu chuỗi shophouse 2 mặt tiền đường đầu 
tiên tại Đà Nẵng tạo giá trị đẳng cấp khác biệt cho chủ nhân sở 
hữu. Toàn bộ các căn shophouse được định hướng ở phân khúc 
cao cấp, hạng sang.

Shophouse Marina Complex có tổng 128 căn, trong đó có 78 căn 
là nhà phố thương mại và 50 nhà phố liền kề. Tất cả các sản 
phẩm shophouse tại Marina Complex đều có view  2 mặt tiền 
đường Trần Hưng Đạo - Lê Văn Duyệt. Trong đó:
    1 mặt tiếp giáp hoặc đối lưng mặt đường chính từ 36 - 20m5 
    1 mặt là đường nội bộ 13m5, hướng công viên cây xanh

BÃI ĐẬU XE CÔNG CỘNG

Với bãi đậu xe rộng rãi hơn 16.000 m2 nằm ngay trung tâm dự án, Marina Complex đã tích hợp bãi 
đỗ xe thông minh, giúp giải quyết "cơn khát chỗ đỗ xe" cho cư dân sinh sống tại đây.

Cho một cộng đồng dân cư văn minh
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Vượt trội giữa lòng dự án
CLUBHOUSE

Điều làm nên sự khác biệt của Clubhouse Marina Complex là việc bổ sung thêm 
các tiện ích về cảnh quan cây xanh, mặt nước với bến du thuyền đẳng cấp 5 sao 
ngay trước mặt. Clubhouse sang trọng tọa lạc ngay giữa trái tim Marina Complex 
hứa hẹn là nơi mang đến cuộc sống đẳng cấp với những tiện nghi thời thượng cho 
cư dân.

TOÀ NHÀ
CONDOTEL MARINA TOWER

Condotel Marina Complex Tower bao gồm 2 tòa nhà, mỗi tòa có tổng 33 tầng với hơn 800 căn hộ cao cấp. 
Trong đó, tổng diện tích quy hoạch. Tòa số 1 là 3733 m2 và tòa số 2 là 3058 m2. Với thiết kế tinh tế và view các 
hướng hút mắt, tổ hợp 2 tòa tháp là điểm nhấn cực kỳ ấn tượng tại dự án Marina Complex.

11
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CÔNG VIÊN NỘI KHU

Sức khỏe luôn là bài toán nan giải dành cho những người bận rộn. Nắm bắt được điều này, Marina Complex tích hợp 
chuỗi công viên nội khu và sân bóng rổ, sân tennis để cư dân tại đây thoải mái thư giãn nơi thiên nhiên trong lành.

Sân thể dục thể thao hiện đại
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Khu biệt thự cao cấp của Marina Complex được đầu tư và xây dựng 
phát triển áp dụng giải pháp nhà ở xanh - thông minh - năng lượng 
sạch đầu tiên trên thị trường, mang lại những trải nghiệm sống tiện lợi 
và những giá trị cảm xúc tươi mới cho gia chủ. 
Với view 2 mặt tiền gồm view sông Hàn và công viên nội khu, đây sẽ là 
biệt thự ven sông chuẩn RESORT 5 sao cho đỉnh cao sống thượng lưu và 
tinh tế bậc nhất Đà Thành.  

VILLAS VEN SÔNG

Phối cảnh mặt sau - Biệt thự Marina Complex

Chuẩn Resort 5 sao
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Cuộc sống là hành trình của những 
trải nghiệm mà trong đó Marina Villas 
là điểm đến của hạnh phúc, nơi 
những người thành đạt tận hưởng 
trọn vẹn cảm xúc tươi đẹp bình yên. 
Thảnh thơi bên không gian sống trong 
lành, hòa mình vào dòng nước mát 
nơi bể bơi nhân tạo và tận hưởng 
cuộc sống thượng lưu với chuỗi tiện 
ích cao cấp là những gì bạn sẽ cảm 
nhận được tại Marina Villas.

Không chỉ sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp và vị trí đắc địa hiếm có, các biệt thự siêu sang Marina Villas thuộc dự án Marina Complex còn là nơi 
nghệ thuật sống xa xỉ được thăng hoa. Hướng đến mục tiêu thỏa mãn cao nhất đặc quyền của khách hàng, Marina Villas từ bước đầu thiết 
kế đã được định hình là những kiệt tác kiến trúc độc bản và khác biệt, xứng đáng là khối tài sản hàng hiệu đẳng cấp trong bộ sưu tập của 
những chủ nhân thượng lưu.mới của giới thượng lưu, khẳng định sự “

Ứng dụng nền tảng công nghệ để 
tạo ra các căn biệt thự thông minh 
trang bị hồ bơi riêng hiện đại, độc 
bản và sở hữu nội thất sang trọng 
nhập khẩu từ các thương hiệu lớn 
trên thế giới, Marina Villas sẽ là môi 
trường sống lý tưởng dành riêng cho 
những người thành công luôn tìm 
kiếm một nơi an cư riêng tư và cao cấp.

Đỉnh cao cuộc sống hiện đại

Tiện ích cao cấp
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Bến du thuyền đẳng cấp Marina Complex với 10.000 m2 mặt nước sẽ là nơi đến và đi của những du thuyền hạng sang phục vụ các 
thượng khách đến Đà Nẵng tham quan bằng đường thủy. Tại đây, bạn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống thượng lưu hay tổ chức 
các bữa tiệc ngoài trời sang trọng trong không gian thiên nhiên thoáng đãng trên du thuyền đẳng cấp 5 sao đầu tiên tại Đà Nẵng.

Với vị trí “VÀNG” nằm ven dòng sông Hàn thơ 
mộng và không bị hạn chế bởi những công trình 
xây dựng xung quanh, bến du thuyền Marina 
Complex thực sự là nơi lý tưởng khẳng định giá trị 
sống chuẩn hiện đại của những chủ nhân danh giá.

Song song với đó, Bến du thuyền Marina Complex 
tích hợp trung tâm sửa chửa du thuyền, đáp ứng 
nhu cầu bảo trì du thuyền của khách hàng và 
góp phần phát triển loại hình du thuyền cao cấp 
lên một tầm cao mới.

Với đẳng cấp 5 sao phục vụ những dịch vụ 
tốt nhất, bến du thuyền Marina Complex sẽ 
làm hài lòng những vị khách khó tính và 
chiều lòng những doanh nhân thành đạt, 
đẳng cấp. Chuỗi tiện ích cao cấp mang 
đến cuộc sống hiện đại cho những chủ 
nhân cao quý xứng tầm.

BẾN DU THUYỀN HẠNG SANG
Hiện hữu ngay tầm mắt

TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG ĐẲNG CẤP

Tiện ích cao cấp chuẩn 5 sao
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Marina Complex sở hữu chuỗi shophouse 2 mặt tiền đường đầu tiên tại 
Đà Nẵng tạo giá trị đẳng cấp khác biệt cho chủ nhân sở hữu. Toàn bộ 
các căn shophouse được định hướng ở phân khúc cao cấp, hạng 
sang. Marina Complex sở hữu chuỗi shophouse 2 mặt tiền đường đầu 
tiên tại Đà Nẵng tạo giá trị đẳng cấp khác biệt cho chủ nhân sở hữu. 
Toàn bộ các căn shophouse được định hướng ở phân khúc cao cấp, 
hạng sang. Marina Complex sở hữu chuỗi shophouse 2 mặt tiền đường 
đầu tiên tại Đà Nẵng tạo giá trị đẳng cấp khác biệt cho chủ nhân sở hữu. 

Bên cạnh đó, Block B2-3 có view  2 mặt tiền đường, cụ thể:
MẶT 1: tiếp giáp tuyến đường Trương Quốc Dung 
MẶT 2: tiếp giáp đường quy hoạch 7,5m hướng công viên nội khu 

Mỗi view được thiết kế hoàn toàn khác biệt giúp cư dân tại đây vừa 
có thể kinh doanh buôn bán hiệu quả vừa được hưởng thụ không gian 
sống khép kín, ấm cúng bên tổ ấm yêu thương.
Với kiến trúc tận dụng tối đa mọi diện tích, phần nóc nhà được thiết kế 
theo hình tượng cánh buồm vươn cao đi cùng sự phân chia các khu 
vực chức năng hợp lý, Block B2-3 sẽ mang đến không gian sống đầy 
đủ tiện nghi, đảm bảo tính thẩm mỹ tối đa cho gia chủ.

Phối cảnh mặt trước dãy nhà phố - Block B2-3

Phối cảnh mặt sau dãy nhà phố - Block B2-3

B2-4
B2-3
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Mặt bằng tầng 1 - Block B2-3 

Mặt bằng tầng 3 - Block B2-3 

Mặt bằng tầng 4 - Block B2-3 

MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH MẪU BLOCK B2-3
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Mặt bằng tầng 2 - Block B2-3 



Với tổng cộng 12 căn, mỗi căn có chiều cao 3 tầng được thiết kế theo 
phong cách xanh - thông minh - hiện đại - đa chức năng, Block B2-4 dự 
án Marina Complex đáp ứng đầy đủ nhu cầu thương mại và sinh hoạt 
của một không gian sống hoàn hảo.
Đi sâu vào bên trong dãy Block này, dễ thấy nội thất được thiết kế và sắp 
xếp theo những trình tự nhất định, bày trí khoa học giữa ánh sáng không 
gian và màu sắc của ngôi nhà đầy hài hòa sang trọng, góp phần thể 
hiện giá trị xứng tầm của người sở hữu nó.

Phối cảnh mặt sau dãy nhà phố - Block B2-3

Phối cảnh mặt trước dãy nhà phố - Block B2-3

Mỗi căn nhà tại Block B2-4 đều sở hữu view 2 mặt tiền:
MẶT 1: tiếp giáp tuyến đường Dương Lâm
MẶT 2: đối diện công viên nội khu đường 7,5m

Thiết kế ngoại thất tinh tế với lớp matic lăn sơn và lam bê tông màu trắng 
kết hợp màu ghi đậm, áp đá marble và  đá Granite đen kim sa mặt 
ngoài tạo nên vẻ đẹp ấn tượng, đẳng cấp cho Block B2-4. Từng không 
gian nhỏ bên trong đều được nghiên cứu tỉ mỉ, bố trí khoảng xanh ở 
những vị trí phù hợp tạo cảm giác ngôi nhà rộng rãi và gần gũi với thiên 
nhiên hơn. Có thể nói, Block B2-4 không chỉ đẹp mà còn đầy năng động, 
đa năng như vai trò vốn có của một shophouse.

B2-4
B2-3
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Mặt bằng tầng 1 - Block B2-4
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Mặt bằng tầng 2 - Block B2-4
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Mặt bằng tầng 3 - Block B2-4
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CHI TIẾT MẶT BẰNG MẪU NHÀ PHỐ B2-4

Với lối thiết kế hiện đại, Marina Complex mang đến những căn nhà phố vô cùng đẳng cấp nhưng lại hòa quyện một cách nhịp nhàng 
với thiên nhiên trong lành. Đây sẽ là nơi cư dân tận hưởng trọn vẹn cuộc sống yên bình nhưng sang trọng bậc nhất giữa chốn đô thị 
phồn hoa.
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KIẾN TRÚC TINH TẾ
Nâng tầm cuộc sống thượng lưu

Với phương châm: “Đẹp, đẳng cấp, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ”, Block B2-4 dự án Marina Complex cũng giống như Block B2-3 được 
đầu tư xây dựng với kiến trúc độc đáo, tỉ mỉ và hiện đại. 
Sử dụng lối thiết kế đắt giá, mỗi căn nhà tại dãy Block B2-4 đều tạo ấn tượng sang trọng nhưng không kém phần tao nhã, thanh lịch. 
Sự kết hợp ăn ý giữa màu sắc đồng nhất, chất liệu cao cấp và không gian xanh trong từng căn nhà đã tạo nên cảnh quan thư thái và 
thượng lưu cho người sở hữu. 
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HOÀN THIỆN HẠ TẦNG BIỆT THỰ,
NHÀ PHỐ, CÔNG VIÊN VÀ CẢNH QUAN

ĐẦU TƯ TOÀN BỘ CÁC HỆ THỐNG
VỀ HẠ TẦNG VEN SÔNG

ĐẦU TƯ TOÀN BỘ CÁC HỆ THỐNG
VỀ HẠ TẦNG VEN SÔNG

NĂM 2018

NĂM 2019

NĂM 2020 - 2023

Đầu Quý I/2018:
- Hoàn thiện công tác san lấp mặt bằng, làm đẹp cảnh quan.

Cuối Quý III/2018:
- Hoàn thành hạ tầng về các tiện ích, hệ thống chiếu sáng tự động, đường, canh quan 
và công viên, cây xanh…

Đầu Quý I/2019:
- Hoàn thiện mặt ngoài dãy khu phố shophouse gồm 38 căn, 14 căn khách sạn và 25 
căn biệt thự.
- Triển khai hoạt động hệ thống quản lý vân hành: Chăm sóc toàn bộ các hệ thống cảnh 
quan dự án, thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh và làm đẹp toàn bộ dự án.
- Hệ thống An ninh, bảo vệ 24/24, vận hành các shophouse cho thuê của khách hàng.
- Triển khai kinh doanh cho thuê biệt thự, thu hút và tổ chức các chương trình lễ hội 
ngoài trời ngay trong dự án.

Quý I/2019: 
- Hoàn thành công tác Kè ven sông. 

Quý II/2019:
- Công viên ven sông (công viên trung tâm và quảng trường ven sông).
- Canh quan ven sông và hạ tầng bãi đậu xe.

Quý III/2019:
- Hợp tác xây dựng bên du thuyền với đơn vị quốc tế Australia, Singapore.
- Xây dựng hệ thống biệt thự mặt tiền Lê Văn Duyệt, biệt thự ven sông.

- Triển khai xây dựng khu Clubhouse, khu condotel, khách sạn. (*)
- Lộ trình có thể sớm hơn theo kế hoạch. 
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