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Khách sạn Burj Al Arab - Một biểu tượng mới của quốc 
gia Ả Rập, một kỳ quan thế giới mới làm say đắm trái tim 
của hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Mô hình khách 
sạn bên vịnh biển này cũng mang đến tiềm năng kinh doanh 
phòng ốc khách sạn vô cùng mời gọi.

Marina Bay Sands - Biểu tượng của Đảo quốc Sư tử - Singapore, hàng 
năm vẫn thu hút hàng triệu lượt khách du lịch tới tham quan và hệ 
thống khách sạn nghỉ dưỡng tại đây cũng luôn có tỷ lệ lấp đầy tới 95% 
cả năm, mang đến những giá trị sinh lời vô cùng hấp dẫn cho những 
nhà đầu tư thông thái.



Ánh trăng soi mình dịu dàng trên vịnh biển Nha Trang, từng ngày chứng kiến sự 
chuyển mình vững chắc của cả thành phố biển. Nơi đây, ghi dấu ấn của một biểu tượng 
mới tựa như “viên ngọc quý” bên bờ biển Nha Trang, với siêu dự án căn hộ nghỉ dưỡng 
5 sao do Tập đoàn quản quản lý khách sạn Thụy Sỹ - Swisstouches Hotel & Resort 
vận hành.

Nơi câu chuyện về một trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế với đủ đầy tiện ích 5 
sao và phong cách phục vụ tận tâm của Swisstouches sẽ giúp mọi du khách được tận 
hưởng những ngày an yên như một bậc đế vương.

Lấy cảm hứng từ những công trình biểu tượng, mang dấu ấn cho sự phát triển vượt 
bậc của các thành phố lớn trên thế giới như Singapore hoa lệ với quần thể nghỉ dưỡng 
Marina Bay Sands, Dubai xa xỉ với khách sạn Burj Al Arab, ở tại Nha Trang một biểu 
tượng mới ra đời tượng trưng cho sự chuyển mình của Thành phố biển, mang tới 
những giá trị kinh tế bền vững cho người Việt và giá trị thặng dư cho xã hội.
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BIỂU TƯỢNG

HIỆN ĐẠI
CỦA NHA TRANG
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Tọa lạc dưới chân núi Cô Tiên linh thiêng và huyền bí, dọc theo 
cung đường vàng Trần Phú - Phạm Văn Đồng, Swisstouches La 
Luna Resort vươn mình kiêu hãnh bên vịnh Nha Trang nắng 
ấm với ba tòa tháp cao 36 tầng – một biểu tượng mới về không 
gian nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao  mang phong cách phục vụ 
Thụy Sỹ và cơ hội đầu tư hấp dẫn vượt thời gian.

TUYỆT TÁC BÊN
VỊNH BIỂN
CHẠM TỚI NHỮNG TINH HOA
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Swisstouches La Luna Resort ở đó, như viên ngọc tinh xảo rực rỡ 
bên vịnh biển Nha Trang - nơi được mệnh danh “Tứ thủy triều quy, 
Tứ thú tụ”. Từ đây du khách có thể dễ dàng di chuyển tới những 
danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại thành phố biển thơ mộng.

Cách trung tâm thành phố 5 km, nằm cạnh bến du thuyền quốc tế 
Ana Marina đẳng cấp Quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, Swisstouches La 
Luna Resort nghiêng mình thưởng lãm  toàn cảnh vịnh Nha Trang 
hùng vĩ.
 
Đặc biệt, chỉ cách vài bước chân du khách có thể trải nghiệm du 
thuyền Ana Marina và tham gia hành trình khám phá các đảo lớn, nhỏ 
trên vịnh Nha Trang trong đôi phút di chuyển.

VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC
KẾT NỐI GIAO THƯƠNG
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Sở hữu vị trí đắc địa “tọa sơn hướng thủy”, Swisstouches La Luna 
Resort mang tới cho du khách những trải nghiệm khám phá dễ 
dàng, hấp dẫn.

◊ Sân bay Quốc tế Cam Ranh: 58 phút (35 km)

◊ Trung tâm thành phố: 14 phút (5 km)

◊ Tháp Bà Ponaga: 11 phút (4,3 km)

◊ Hòn Chồng: 7 phút (2,9 km)

◊ Bệnh viện Quân Y 87 (13.5 km)

◊ Khu cáp treo Vinpearl  (12.7 km)

◊ Cảng du lịch Bảo Đại  (11.8 km)

TRUNG TÂM TIỆN ÍCH
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TIỆN ÍCH XỨNG TẦM 

Swisstouches La Luna Resort ghi dấu ấn của một điểm đến nghỉ dưỡng 
hàng đầu trong thiên đường biển đảo Nha Trang – Nơi hội tụ các tổ hợp 
tiện ích 5 sao, giao thương, giải trí hàng đầu cả nước.

SÂN ĐỖ TRỰC THĂNG ĐẦU TIÊN TẠI NHA TRANG

BẾN DU THUYỀN ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ ANA MARINA

ROYAL CASINO - THIÊN ĐƯỜNG GIẢI TRÍ CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU

SKYBAR ĐỘC BẢN - TỰA LƯNG BẦU TRỜI

HỆ THỐNG NHÀ HÀNG 5 SAO

DỊCH VỤ TIÊU CHUẨN KHÁCH SẠN 5 SAO QUỐC TẾ

KHU VUI CHƠI TRẺ EM LIÊN HOÀN

BỂ BƠI VÔ CỰC - ÔM TRỌN ĐẠI DƯƠNG XANH

SPA & GYM CENTER - TRÂN QUÝ TỪNG KHOẢNH KHẮC

KHÔNG GIAN SỐNG THƯỢNG LƯU
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Lần đầu tiên tại Nha Trang, hai sân đáp trực thăng với cao 
độ +144.500m, bán kính 13m được xây dựng tại tầng 35 
tòa Luxury và Platinum của Swisstouches La Luna Resort. 
Dịch vụ đặc quyền đáp ứng cho những máy bay trực thăng 
EC125 có sức chứa 6 hành khách.

Biểu tượng thành đạt cho những chủ nhân xứng tầm.

SÂN ĐỖ
TRỰC THĂNG
ĐẦU TIÊN TẠI 
NHA TRANG
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Tọa lạc bên cạnh bến du thuyền Ana Marina đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam 
- du khách nghỉ dưỡng tại Swisstouches La Luna Resort sẽ có cơ hội thưởng lãm 
và đắm chìm trong không khí lễ hội sôi động từ những sự kiện văn hóa, thể thao hay 
đua thuyền buồm quy mô quốc tế.

Mỗi mùa lễ hội chào đón hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước tới tham 
quan, vui chơi tại bến du thuyền sẽ là cơ hội kinh doanh phòng nghỉ lưu trú vô cùng 
tiềm năng đối với Swisstouches La Luna Resort.

BẾN DU THUYỀN
ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ
ANA MARINA
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Trải dài trên diện tích 1.625,2 m2 tại tầng 4 tòa Platinum, Royal Casino với những 
trang thiết bị tối tân cùng phong cách thiết kế mang hơi thở Châu Âu đương đại pha 
lẫn nét đẹp Á Đông. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến của những du khách đam mê 
các trò chơi giải trí hấp dẫn và kịch tính bậc nhất Việt Nam.

ROYAL CASINO
THIÊN ĐƯỜNG GIẢI TRÍ
CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU
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Lấy cảm hứng từ những ngọn sóng bạc đầu và làn gió mát lạnh từ biển xanh bao la, 
hệ thống nhà hàng và Sky Bar độc đáo tại tầng 34 của 3 tòa tháp được xây dựng trên 
diện tích hơn 2,000 m2, sẽ là điểm đến về đêm lý tưởng cho những phút giây bùng 
nổ thăng hoa. Tại đây, du khách sẽ không thể quên những khoảnh khắc được đắm 
mình giữa khung cảnh lãng mạn của thành phố biển Nha Trang khi màn đêm buông 
xuống. Với hệ thống nhà hàng tiêu chuẩn 5 sao cùng các phòng họp, phòng hội thảo 
Executive Lounge đẳng cấp, mỗi ngày tại Swisstouches La Luna Resort trôi qua 
như một ngày của các bậc đế vương.

SKYBAR ĐỘC BẢN
TỰA LƯNG BẦU TRỜI
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Mang âm hưởng kiến trúc phương Tây và những dấu ấn văn hóa bản địa, hệ thống nhà hàng 
cao cấp phong cách Thụy Sỹ cùng với nhà hàng Việt Nam tại tầng 2 và tầng 3 của ba tòa tháp 
sẽ đem đến cho thực khách những trải nghiệm tinh hoa ẩm thực bốn phương, lưu giữ những 
hương vị truyền thống và được phục vụ bởi sự chân thành, tận tâm theo cách của người 
Thụy Sỹ - “Swisstouches”.

Thả hồn theo những con sóng vỗ bờ và thưởng thức hương vị thơm ngon nức tiếng từ 
những món ăn xứng tầm sao Michelin  tại hệ thống nhà hàng Á Âu của Swisstouches La 
Luna Resort, thực khách như thật sự bước chân tới thiên đường ẩm thực.

PHÒNG VIP

HỆ THỐNG NHÀ HÀNG

CHUẨN 5 SAO

NHÀ HÀNG CHÂU Á
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Tận tâm, chu đáo từ những điều nhỏ nhất chính là phong cách phục vụ 5 sao của 
hệ thống Swisstouches Thụy Sỹ. Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm, tận hưởng 
những dịch vụ đẳng cấp nhất, từ dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng, đưa đón sân bay, thuê 
phòng họp & khánh tiết tới dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, v.vv.

Với chất lượng dịch vụ xứng tầm đẳng cấp của thương hiệu Swisstouches, du khách 
tại Swisstouches La Luna Resort hoàn toàn có thể yên tâm và thảnh thơi trong  
những ngày nghỉ dưỡng tại nơi đây.

DỊCH VỤ TIÊU CHUẨN

KHÁCH SẠN 5 SAO
QUỐC TẾ
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“Swisstouches” - Phong cách phục vụ Thụy Sỹ chính là sự quan tâm, chu đáo tới từng 
cá nhân. Du khách nghỉ dưỡng cùng trẻ nhỏ sẽ không cần lo lắng khi Swisstouches 
La Luna Resort đặc biệt dành cả một thế giới riêng cho những thiên thần nhí.

Khu vui chơi dành cho trẻ có diện tích 634 m2 tại tòa Platinum, được chăm chút cẩn 
trọng từ những trò chơi vận động đến đồ chơi thông minh, rèn tính sáng tạo. Cha mẹ 
hoàn toàn an tâm tận hưởng những phút giây nghỉ dưỡng khi con nhỏ được vui chơi 
an toàn trong một không gian ngập tràn yêu thương.

KHU VUI CHƠI TRẺ EM
LIÊN HOÀN
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Kiến trúc đẳng cấp của Aqua Bay - bể bơi vô cực tại tầng 5 nối 
giữa hai tòa tháp Luxury và Platinum được coi là biểu tượng 
độc đáo của Swisstouches La Luna Resort.
 
Du khách hòa mình theo dòng nước để tận hưởng cảm giác 
ôm trọn đại dương xanh và thả hồn vào thiên nhiên xanh mát 
của Vịnh Nha Trang, thư thái và trân quý từng phút giây.

BỂ BƠI VÔ CỰC
ÔM TRỌN
ĐẠI DƯƠNG XANH
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PHÒNG TẬP GYM

Với diện tích hơn 363 m2 tại tầng 5, phòng Gym được trang bị những trang thiết bị 
tối tân nhất, sử dụng những công nghệ và phương pháp thể hình hàng đầu đã được 
toàn thế giới công nhận.

Swisstouches La Luna Resort luôn đảm bảo về một không gian tập luyện lý tưởng, 
nơi du khách không chỉ tìm đến để tập luyện, mà còn để thư giãn với các dịch vụ 
chăm sóc cơ thể cao cấp.

SPA

Với đội ngũ nhân viên thân thiện 
phục vụ chuyên nghiệp theo tiêu 
chuẩn 5 sao, dịch vụ Spa, Sauna 
cùng các chu trình trị liệu đặc biệt 
của Swisstouches La Luna Resort 
sẽ đánh thức mọi giác quan, giúp tái 
tạo năng lượng và mang tới cho du 
khách một diện mạo hoàn toàn mới.

TRÂN 
QUÝ
TỪNG 
KHOẢNH 
KHẮC
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Tại Swisstouches La Luna Resort, hơn 85% các căn hộ sở hữu tầm nhìn 
hướng biển, đều được thiết kế theo phong cách hiện đại và được bàn giao 
nội thất theo tiêu chuẩn 5 sao.

KHÔNG GIAN SỐNG
THƯỢNG LƯU
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MẶT BẰNG TỔNG THỂ

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

LUXURY

SUPERIOR

PREMIUM SUPERIOR

DELUXE I

DELUXE II

DELUXE III

PREMIER DELUXE

PRESIDENT SUITE
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* Những hình ảnh và thông tin trong ấn phẩm này là chính xác tại thời điểm in. Tuy nhiên, 
đây không được coi là  cam kết hay một phần của bản chào giá hoặc hợp đồng. Các thông số, 
hình ảnh có thể được thay đổi bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc Chủ đầu tư do 
yêu cầu thực tế tại từng thời điểm.
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MẶT BẰNG TỔNG THỂ

THÔNG SỐ CĂN HỘ:

Căn Luxury I
43 - 44.54m2

Căn Luxury II
43.08 - 44.96m2

Căn Luxury III
36.40 - 37.48m2

Căn Superior
33.51 - 36.98m2

Căn Premium Superior
37.41 - 38.95m2

Căn Deluxe I
31.58 - 36.03m2

Căn Deluxe II
30.98 - 32.94m2

Căn Deluxe III
34.34 - 34.58m2

Căn Premier Deluxe
31.14 - 32.06m2

Căn President Suite
75.26 - 77.85m2

TỔNG QUAN DỰ ÁN
 
Tổng diện tích:
4,74 ha
Gồm 4 khu A, B, C, D
(5 tầng thương mại, 1 tầng hầm)

Loại hình Condotel:
1 phòng ngủ và Penthouse

Diện tích căn hộ:
21m2 - 395m2 

Hình thức bàn giao:
Hoàn thiện nội thất 5 sao
tiêu chuẩn quốc tế

Hình thức sở hữu:
50 năm

Đơn vị quản lý & vận hành:
Swisstouches Hotels & Resorts

Đơn vị thiết kế:
Grand Land

Chủ đầu tư:
Marina Hotel JSC

DỊCH VỤ & TIỆN ÍCH:

SÂN ĐỖ TRỰC THĂNG 

THÁP BỂ BƠI - AQUA BAY

BỂ BƠI

KHU VUI CHƠI TRẺ EM

 

BẾN DU THUYỀN

CASINO

NHÀ HÀNG, SKY BAR

SPA & FITNESS
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CĂN SUPERIOR

VỊ TRÍ CHI TIẾT

Tổng diện tích/ Total area:

33.51 - 36.98 m2

Phòng ngủ/ Bedroom: 18.4 m2

Phòng tắm/ Bathroom: 5 m2

WC: 1.8 m2

Ban công/ Balcony: 1.9 m2

MẶT BẰNG CÁC CĂN ĐIỂN HÌNH

CĂN LUXURY

CHI TIẾT

Tổng diện tích/ Total area:

43 - 44.54 m2

Phòng ngủ/ Bedroom: 21.4 m2

Phòng bếp/ Kitchen: 6.5 m2

Phòng tắm/ Bathroom: 6.6 m2

WC: 1.6 m2

Ban công/ Balcony: 5.1 m2

VỊ TRÍ MẶT BẰNG CĂN ĐIỂN HÌNHMẶT BẰNG CĂN ĐIỂN HÌNH
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CĂN DELUXE I

CHI TIẾT

Tổng diện tích/ Total area:

31.58 - 36.03 m2

Phòng ngủ/ Bedroom: 18.6 m2

Phòng tắm/ Bathroom: 3.9 m2

WC: 1.4 m2

Ban công/ Balcony: 1.9 m2

VỊ TRÍ

CĂN PREMIUM SUPERIOR

CHI TIẾT

Tổng diện tích/ Total area:

37.41 - 38.95 m2

Phòng ngủ/ Bedroom: 22 m2

Phòng tắm/ Bathroom: 5.5 m2

WC: 1.5 m2

Ban công/ Balcony: 3 m2

VỊ TRÍ

MẶT BẰNG CÁC CĂN ĐIỂN HÌNH

MẶT BẰNG CĂN ĐIỂN HÌNHMẶT BẰNG CĂN ĐIỂN HÌNH
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CĂN DELUXE III

CHI TIẾT

Tổng diện tích/ Total area:

34.34 - 34.58 m2

Phòng ngủ/ Bedroom: 19.5 m2

Phòng tắm/ Bathroom: 4.3 m2

WC: 1.2 m2

Ban công/ Balcony: 3.3 m2

VỊ TRÍ

CĂN DELUXE II 

CHI TIẾT

Tổng diện tích/ Total area:

30.98 - 32.94 m2

Phòng ngủ/ Bedroom: 16.8 m2

Phòng tắm/ Bathroom: 3.9 m2

WC: 1.5 m2

Ban công/ Balcony: 3 m2

VỊ TRÍ

MẶT BẰNG CÁC CĂN ĐIỂN HÌNH

MẶT BẰNG CĂN ĐIỂN HÌNHMẶT BẰNG CĂN ĐIỂN HÌNH

48 49



CĂN PRESIDENT SUITE

CHI TIẾT

Tổng diện tích/ Total area:

75.26 - 77.85 m2

Phòng ngủ/ Bedroom: 23.8 m2

Phòng khách/ Living room: 19.0 m2

Phòng bếp/ Kitchen: 4.5 m2

Phòng tắm/ Bathroom: 8.5 m2

WC: 2.1 m2

Ban công/ Balcony: 8.5 m2

 

MẶT BẰNG CĂN ĐIỂN HÌNHVỊ TRÍ

CĂN PREMIER DELUXE

CHI TIẾT

Tổng diện tích/ Total area:

31.14 - 32.06 m2

Phòng ngủ/ Bedroom: 16.6 m2

Phòng tắm/ Bathroom: 3.7 m2

WC: 1.4 m2

Ban công/ Balcony: 3.2 m2

MẶT BẰNG CĂN ĐIỂN HÌNH VỊ TRÍ

MẶT BẰNG CÁC CĂN ĐIỂN HÌNH
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GrandLand là một trong những doanh nghiệp 
thiết kế hàng đầu tại Hong Kong. Công ty đã có 20 
năm kinh nghiệm với hơn 1.500 chuyên gia thiết 
kế tại Hong Kong và nước ngoài. Trong suốt quá 
trình phát triển, Công ty đã dành được 500 giải 
thưởng thiết kế tại Hong Kong và thế giới. Trong 
những năm gần đây, GrandLand đã duy trì hợp 
tác chặt chẽ với một số công ty thiết kế nổi tiếng 
thế giới như WATG (Mỹ), ABC (Mỹ), HASSELL 
(Úc) và HID (Đức) để triển khai các dự án của 
khách sạn 5 sao và các dự án mang tính bước ngoặt 
khác. Những dự án thiết kế tiêu biểu có thể kể 
đến như: Guangzhou Grandview Marriott Hotel, 
Huizhou Egret Lake Agile Sheraton Resort Hotel, 
Shan Hai Tian Marriott Hotel Sanya, Huzhou 
Sheraton Hot Spring Resort Hotel...

ĐƠN VỊ
TƯ VẤN THIẾT KẾ

Tự hào được đầu tư và phát triển bởi Công ty 
Cổ phần Khách sạn Bến du thuyền -  Marina 
Hotel JSC, siêu dự án căn hộ Swisstouches 
La Luna Resort hướng đến phong cách 
thiết kế tinh tế, đẳng cấp thế giới nhằm đen 
đến cho khách hàng những trải nghiệm hoàn 
hảo về chất lượng và dịch vụ.

CHỦ ĐẦU TƯ
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Học viện Đào tạo & Quản lý
Khách sạn HTMi, Thuỵ Sỹ

Tập đoàn Swisstouches Hotels & Resorts là đơn vị quản lý 
khách sạn hàng đầu Thụy Sỹ với bề dạy kinh nghiệm trong việc 
vận hành các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5 sao quy mô quốc tế 
như tại Thụy Sỹ, Đức, Ấn Độ, Trung Quốc. Swisstouches đã có 
mặt ở hơn 18.000 khách sạn tại nhiều nước trên thế giới và liên 
kết với 500.000 đại lý du lịch để tạo ra một mạng lưới đặt phòng 
quy mô liên quốc gia, đảm bảo các khách sạn mang thương hiệu 
Swisstouches luôn có công suất trên 70%.

Đặc biệt, Swisstouches Hotels & Resorts là tập đoàn quản lý 
khách sạn đầu tiên trên thế giới điều hành và quản lý Học viện 
danh tiếng HTMi - một trong những cái nôi đào tạo và cung cấp 
nhân lực tốt nhất trong lĩnh vực quản lý khách sạn và du lịch tại 
Thụy Sỹ và trên toàn cầu.

ĐƠN VỊ
QUẢN LÝ VẬN HÀNH
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Khách sạn 5 sao
Swisstouches Residences Guangzhou

Quảng Châu, Trung Quốc

Khách sạn 5 sao
Swisstouches Hotel Nanjing
Nam Kinh, Trung Quốc
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bên Vịnh Nha Trang 300 ngày nắng ấm!

Trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp cùng

024 2222 6789 

sales@swisstoucheslaluna.com

swisstoucheslaluna.com 

Khu đô thị Vĩnh Hòa, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang

bên Vịnh Nha Trang 300 ngày nắng ấm!

Trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp cùng

024 2222 6789 

sales@swisstoucheslaluna.com

swisstoucheslaluna.com/vi/tai-lieu-ban-hang.html 

Khu đô thị Vĩnh Hòa, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang
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