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LUXURY SKYLAKE VILLA

Tên gọi: Luxury Skylake Villa
Vị trí: Bán đảo Golf biệt lập tại Flamingo Đại Lải Resort 
Tổng diện tích sử dụng: gần 1.000 m² 
Diện tích sân vườn: gần 600 m² 
Phong cách: Kiến trúc Minimalist kết hợp kiến trúc 
xanh huyền thoại của Flamingo
Số lượng phòng ngủ: 4

• Seva Spa & Beauty Destination: Siêu tổ hợp chăm sóc 
sức khỏe – sắc đẹp lớn nhất Việt Nam
• Trung tâm Onsen Nhật Bản: Suối nước nóng Onsen 
với nguồn nước khoáng tinh khiết nhất hàng đầu của 
Nhật Bản đặc biệt tốt cho việc nghỉ dưỡng và phục hồi 
sức khỏe
• Bể bơi bốn mùa: Với mọi loại hình thời tiết và đáp 
ứng mọi nhu cầu, bể bơi bốn mùa sẽ mang đến những 
giây phút thoải mái cho cả gia đình
• Flamingo Play World & VR Game Park:
Với hàng ngàn trò chơi áp dụng công nghệ thực tế ảo 
độc đáo, tân tiến nhất, chưa từng có tại Việt Nam

• Hệ thống nhà hàng 5 sao đẳng cấp:  iên đường ẩm 
thực Sky Club, Forest Bar, Poem Restaurant, Bamboo 
Wings, Charm Palace, Forest,  e Beach
• Tổ hợp bể bơi độc đáo: Bể bơi Ốc đảo bốn mùa Palm 
Pool, bể bơi Poem, bể bơi Forest… mang lại cảm giác 
thư giãn tuyệt vời giữa thiên nhiên
• Trung tâm hội nghị, hội thảo quy mô lớn: Opera 
Hall,  e Symphony Hall…
• Câu lạc bộ bãi biển đẳng cấp: Bãi tắm nhân tạo với 
dải cát trắng trải dài 5km bao quanh Flamingo Legend, 
du thuyền đẳng cấp, thuyền buồm, kayak…
• Vương quốc hoa hồng
• Không gian nghệ thuật Art In  e Forest

 Chủ đầu tư Tập đoàn Flamingo đã tạo dựng được niềm tin vững chắc trong lòng khách hàng nhờ 
những thương hiệu bất động sản nghỉ dưỡng thành công vượt trội như Flamingo Đại Lải Resort, Forest In 
�e Sky, Flamingo Cát Bà Beach Resort, Flamingo Night Street… Với uy tín hơn 20 năm xây dựng và phát 
triển được khẳng định qua hơn 60 giải thưởng kiến trúc và bất động sản nghỉ dưỡng quốc tế danh giá, 
Flamingo chắc chắn sẽ mang đến cho khách hàng niềm tự hào khi sở hữu những dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp 
hàng đầu.

Trụ sở chính
Ngọc  anh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Tel: +84 211 626 8717 +84 211 626 666
Fax: +84 211 626 8679

Văn phòng Hà Nội
Tầng 4,6 - Tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc,
Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tel: (024) 7304 6669 Fax: (024) 3928 6388
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CT Thăng Long / Cầu Nhật Tân – QL 2 –  Nguyễn Tất Thành - Xuân Hòa – Flamingo Đại Lải Resort
(Lộ trình 33 phút lái xe)

(Lộ trình 40 phút lái xe)
CT Thăng Long / Cầu Nhật Tân – Đường Xuyên Á – Bình Xuyên  – Flamingo Đại Lải Resort

TẬN HƯỞNG TRỌN VẸN CUỘC SỐNG HOÀN MỸ
VỚI VÔ VÀN TIỆN ÍCH 5 SAO TẠI FLAMINGO ĐẠI LẢI RESORT

VỚI THẺ ĐẶC QUYỀN ALL IN PASSPORT DIAMOND
DÀNH RIÊNG CHO CHỦ BIỆT THỰ:

Sống sang trọng giữa thiên nhiên
                    tạiVương quốc hoa hồng



LUXURY SKYLAKE VILLA8 ĐIỂM VÀNG 

BIỆT THỰ HƯỚNG HỒ
VỚI TẦM NHÌN
TUYỆT ĐẸP

Luxury Skylake Villa tọa lạc trên một 
bán đảo riêng biệt, đẹp và đắc địa nhất 
trong tổng thể Flamingo Đại Lải Resort. 
Một mặt giáp sân golf độc đáo, ba mặt 
tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của hồ Đại 
Lải. Vị trí “đáng giá” này giúp Luxury 
Skylake Villa sở hữu tầm nhìn và hướng 
tuyệt đẹp. “Hướng đẹp” ở đây không chỉ 
có ý nghĩa về mặt phong thủy mà còn 
thể hiện ở tiêu chí chan hòa với thiên 
nhiên, thoáng đãng và luôn mát mẻ. 
Mỗi căn biệt thự được thiết kế theo 
hướng đón ánh sáng tự nhiên tốt nhất, 
đem lại cảm giác chân thực cho chủ 
nhân. Hồ nước rộng lớn bao trọn 3 mặt 
bán đảo, tạo nên vùng tiểu khí hậu mát 
mẻ, giúp căn biệt thự tự có khả năng lưu 
thông không khí để “đông ấm – hạ mát”. 

1. VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA: Vị trí đắc địa, phong 
thủy cát tường

2. KIẾN TRÚC HUYỀN THOẠI: Đỉnh 
cao của kiến trúc nghỉ dưỡng "Sống sang trọng giữa 
thiên nhiên"

3. DIỆN TÍCH VƯỢT TRỘI: Diện tích 
biệt thự và diện tích sân vườn lớn

4. RỰC RỠ HOA HỒNG: Tận hưởng sắc 
hoa rực rỡ bốn mùa từ khu vườn hồng quý hiếm được 
chăm chút tỉ mỉ.

5. CẢM XÚC THĂNG HOA: Cuộc sống 
ngập tràn cảm xúc thăng hoa trong tình yêu

6. TIỆN ÍCH ĐỈNH CAO: Vô vàn tiện ích 
5 sao ngay kề bên với thẻ All In Passport Diamond 
vạn năng

7. CHỦ ĐẦU TƯ UY TÍN: Chủ đầu tư 
Flamingo Group uy tín với hơn 20 năm kinh nghiệm 
và hơn 60 giải thưởng quốc tế

8. LỢI NHUẬN BỀN VỮNG: Bài toán 
đầu tư thông minh sinh lợi trọn đời

KIẾN TRÚC MINIMALIST
ĐỘC ĐÁO VÀ TINH TẾ

Lấy nguồn cảm hứng từ phong cách kiến trúc Minimalist – 
coi trọng sự tối giản, đẳng cấp, sang trọng; kết hợp với kiến 
trúc xanh từ Flamingo, biệt thự Luxury Skylake Villa độc đáo 
với những mảng khối rõ ràng và đường nét khỏe khoắn 
nhưng vẫn có sự hài hòa, uyển chuyển.
Với tổng diện tích sử dụng lên đến gần 1.000 m² và hơn 200 
m² sàn tầng 1, Luxury Skylake Villa có thiết kế 3 tầng với 4 
phòng ngủ rộng, các phòng ngủ đều liên kết với sân vườn 
hoặc giếng trời bằng những cửa kính lớn để lấy ánh sáng mặt 
trời và gần gũi với thiên nhiên. Bể bơi, phòng khách, phòng 
xông hơi, tắm tráng… được bố trí liên hoàn tạo sự thuận tiện. 
Điểm nhấn là thiết kế đơn giản, khoảng không và ánh sáng 
được đề cao, giúp làm nổi bật những chủ thể trang trí một 
cách hiệu quả nhất. 

CHÍNH SÁCH TỐT NHẤT CHO 
BIỆT THỰ ĐẲNG CẤP NHẤT

- Khách hàng tham gia chương trình kinh 
doanh cho thuê với chủ đầu tư chia sẻ lợi nhuận 
80% - 20%, trong đó khách hàng được hưởng 
80% lợi nhuận từ chương trình kinh doanh cho 
thuê

- Tặng 30 đêm nghỉ không phải trả phí tại biệt 
thự cao cấp trong hệ thống Flamingo

- Tặng 04 thẻ All In Passport Diamond đặc 
quyền, tận hưởng 100++ dịch vụ 5 sao cao cấp 
trong hệ thống Flamingo


