




THE SENSES
a journey for
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Introduction

I N T R O D U C I N G  M A I A  R E S O R T  Q U Y  N H O N

Khơi Dậy Cảm Xúc



SEAMLESS PERFECTION

Nowhere can you experience nature and nurture 
perfectly balanced. Nowhere can you see the line 
between luxury and landscape blur.

Maia Resort Quy Nhơn – nơi bạn có những trải nghiệm 
chan hoà cùng thiên nhiên và cân bằng cho cuộc sống. 
Là nơi bình yên và thư thái dành cho bạn và gia đình. 
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C
ore Values

I N T R O D U C I N G  M A I A  R E S O R T  Q U Y  N H O N

Trải Nghiệm Hoàn Hảo



C
ore Values



PERSONAL

Service is sincere, bespoke and genuine, making for 
an unforgettable experience. And here, service is 
what we have perfected.

Cung cách phục vụ thân thiện, nhã nhặn và chân 
thành tạo nên ấn tượng khác biệt đến khó quên. 
Maia Resort Quy Nhơn – chuẩn dịch vụ hoàn hảo.

EXPERIENCE

Food, drinks and atmosphere presented in a way 
that will help our guests experience something 
unique.

Ẩm thực phong phú, đa dạng và không gian sống 
thoải mái, tiện nghi sẽ mang đến cho du khách 
nhiều trải nghiệm độc đáo và thú vị.

DISTINCTLY DIFFERENT
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I N T R O D U C I N G  M A I A  R E S O R T  Q U Y  N H O N

HERITAGE

Maia Resort Quy Nhon distinct personality is 
introducing the Vietnamese culture through culinary 
journeys.

Điểm khác biệt nổi trội của Maia Resort Quy Nhơn
là việc giới thiệu văn hoá Việt thông qua hành trình
đánh thức vị giác bằng những món ngon truyền thống.

SURPRISING

Leisure melds into relaxation melds into adventure. 
At Maia Resort Quy Nhon, you move from one 
experience to the next in seamless, boundless energy.

Hoà mình vào không gian thư giãn cùng những 
cuộc phiêu lưu khám phá thú vị sẽ mang đến cho 
bạn một kỳ nghỉ đáng nhớ. Tại Maia Resort Quy 
Nhơn, bạn sẽ ngạc nhiên với những trải nghiệm 
đầy hứng khởi luôn tiếp diễn liên tục. 
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C
ore Values

Khác Biệt Độc Đáo

CON NGƯỜI SỰ TRẢI NGHIỆM DI SẢN SỰ NGẠC NHIÊN
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In a world moving so fast, wellness is getting hard 
to come by. It’s important to find a good place for 
relaxation. Maia Resort Quy Nhon, a unique combination 
of relaxation & spa, will help you escape from the 
busy life, live with the beauty nature, have a breakfast 
anywhere, anytime and enjoy culinary journey to refresh 
yourself and have full energy for a better life. 

Trong nhịp sống hối hả và áp lực, sức khoẻ ngày càng 
trở nên quan trọng. Tìm được một nơi nghỉ ngơi,
thư giãn thoải mái rất quan trọng đối với mỗi người. 
Maia Resort Quy Nhơn, kết hợp độc đáo giữa
nghỉ dưỡng và spa, sẽ giúp bạn thoát khỏi cuộc sống 
bận rộn, sống hoà mình cùng thiên nhiên, thưởng thức 
bữa sáng mọi lúc mọi nơi và tận hưởng hương vị
ẩm thực độc đáo nhằm làm mới bản thân và nạp đủ 
năng lượng cho cuộc sống tốt đẹp hơn. 

WELLNESS,
FIRST AND FOREMOST

I N T R O D U C I N G  M A I A  R E S O R T  Q U Y  N H O N

Spa Complex
Maia Resort Quy Nhon

Spa Facilities

Sức Khoẻ Là Trên Hết

Artist impression subject to change I Hình minh họa có thể thay đổi



Vi Restaurant
Maia Resort Quy Nhon

Kids AreaPool Bar

FACILITIES
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O
n Site Facilities

The breathtaking main pool joins the tranquil sea, broken 
only by the golden sands. Your view from the grand 
restaurant remains unimpeded as you take in unique 
discoveries from every angle.

Hồ bơi chính được thiết kế gần kề biển xanh yên tĩnh, 
bên cạnh bãi cát vàng óng mịn. Từ nhà hàng chính, bạn 
có thể nhìn ra bãi biển và ngắm trọn vẻ đẹp thơ mộng 
của thiên nhiên xung quanh. 

I N T R O D U C I N G  M A I A  R E S O R T  Q U Y  N H O N

Tiện Ích Đa Dạng

Quầy bar hồ bơi Khu vui chơi



O
n Site Facilities

Vi Restaurant
Maia Resort Quy Nhon



Quy Nhon is bordered by stunning beaches and the countryside 
that surrounds it is breathtaking. Fishing is the main industry in 
Quy Nhon, making it a great source of exceptional seafood. 

Quy Nhơn như một viên ngọc quý tiềm ẩn được bao quanh bởi 
những bãi biển tuyệt đẹp và nhịp sống đậm chất quê hương. 
Ngư nghiệp là ngành chính ở Quy Nhơn, vì vậy, nguồn hải sản ở 
đây luôn tươi ngon không đâu sánh bằng.

HIDDEN GEM
uncover Vietnam’s
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Q
uy N

hon

I N T R O D U C I N G  Q U Y  N H O N

Khám Phá Viên Ngọc Quý Tiềm Ẩn Của Việt Nam



Cu Lao Xanh Island
Binh Dinh Province
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Location

2km 15km

10km 40km

ONG NUI PAGODA TWIN CHAM TOWER

KY CO BEACH PHU CAT AIRPORT

15km

40km

HON KHO ISLAND

THUAN NINH LAKE
15km

46km

BINH DINH MUSEUM

VINH LOI  FISHING VILLAGE

FROM REORT TO

CU LAO XANH ISLAND

EO GIO CLIFF

KY CO BEACH

THI NAI BRIDGE

QUY NHON CITY

AIRPORT HIGHWAY

PHU CAT 
AIRPORT 

ONG NUI
PAGODA

TWIN CHAM
TOWER

BINH DINH
MUSEUM

HON KHO ISLAND



SANCTUARY
a true
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Site M
asterplan

We’ve redefined the open space concept by bringing together 
the indoor and the outdoor to create a limitless living space. 
88 villas combine the essence of a resort and a private home, 
including 34 available as holiday home. Each villa has a private 
pool so the guests can enjoy privacy while relaxing in the water 
and enjoying the view to the beach.

Phong cách thiết kế theo không gian mở, bằng cách kết hợp 
tinh tế giữa không gian bên trong và ngoài trời để tạo ra một 
không gian sống thoáng rộng, có tầm nhìn đẹp. Với 34 căn
biệt thự, nằm trong khu nghỉ dưỡng 88 căn, Maia Resort
Quy Nhơn được thiết kế tinh tế mang đến giác thoải mái,
riêng tư và tiện nghi như chính ngôi nhà thân yêu của bạn.
Mỗi biệt thự đều có hồ bơi riêng để khách có thể tận hưởng sự 
riêng tư trong khi thư giãn và ngắm nhìn cảnh biển xanh mát.

T H E  V I L L A S

Nơi Nghỉ Dưỡng Lý Tưởng 



Beach Front Villa
Maia Resort Quy Nhon Artist impression subject to change I Hình minh họa có thể thay đổi

T
he Villas



2 BEDROOM POOL VILLA
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Each villa is meticulously designed to work with 
nature, not against it. The design enhances the 
natural setting, whether it’s the floor-to-ceiling 
windows that look out into the lush garden, or the 
pool verandas with views extending to the sea.

Fitted with high-class furnishings and first-class 
conveniences to make everyday easy, breezy and 
worry-free.

Mỗi biệt thự được thiết kế tinh tế hài hoà với
thiên nhiên. Không gian sống được bao quanh với 
nhiều khung cảnh tự nhiên xinh đẹp. Từ khung
cửa sổ, bạn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn khu 
vườn xanh mát, hay hồ bơi thoáng rộng hướng ra 
biển xanh mênh mông.

Nội thất được trang bị sang trọng và tiện nghi, nhằm 
giúp mỗi ngày của bạn trở nên thư thái, yên bình và 
thoải mái. 

T H E  V I L L A S

Living Room
2 Bedroom Pool Villa

Biệt Thự Hồ Bơi, 2 Phòng Ngủ

2 B
edroom

 Pool Villa



REALITY
a retreat from

Nơi Bình Yên và Tĩnh Lặng 

2 B
edroom

 Pool Villa

Front Exterior
2 Bedroom Pool Villa
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Master Bathroom / Phòng tắm chính

Living Room / Phòng khách Master Bedroom / Phòng ngủ chính

Kids Bedroom / Phòng ngủ trẻ em

LAND AREA
GBA (Internal)
GBA (External + Pool)
Total GBA
Bedrooms
Villas

450-611m²
100 m²

78 m²
178 m²

2
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UNIT INFORMATION
2  B E D R O O M  P O O L  V I L L A

2 B
edroom

 Pool Villa



Rear Exterior
2 Bedroom Pool Villa

2 B
edroom

 Pool Villa

UNWIND
a place to

Góc Thư Giãn An Yên



3 BEDROOM POOL VILLA
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The 3-bedroom villa fuses the contrasting concept of 
openness and privacy.  The private courtyard further 
extends the living space and brings in more light and 
nature.  And yet, still ensures utmost solitude.

Walking into each villa is like parting a curtain of 
leaves only to discover paradise’s best-kept secret.

Sự tương phản hài hoà trong thiết kế tạo nên một 
không gian hoàn hảo cho biệt thự 3 phòng ngủ, 
không gian thiết kế mở nhưng vẫn rất riêng tư. 
Khoảng sân riêng ngập tràn ánh sáng và đầy khí trời, 
nhưng riêng biệt tuyệt đối.

Mỗi bước dẫn lối vào biệt thự là mỗi lớp lá chắn
xanh um được tách ra để khám phá bí mật tuyệt vời 
nhất ẩn sâu trong thiên đường nghĩ dưỡng. 

T H E  V I L L A S

3 B
edroom

 Pool Villa

Master Bedroom
3 Bedroom Pool Villa

Biệt Thự Hồ Bơi, 3 Phòng Ngủ



Front Exterior
3 Bedroom Pool Villa

SERENITY
awaits Nơi Bình Yên Chờ Đón

3 B
edroom

 Pool Villa



Master Bathroom / Phòng tắm chính

Living Room / Phòng khách Master Bedroom / Phòng ngủ chính

Kids Bedroom / Phòng ngủ trẻ em
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UNIT INFORMATION
3  B E D R O O M  P O O L  V I L L A

LAND AREA
GBA (Internal)
GBA (External + Pool)
Total GBA
Bedrooms
Villas

1110-1249m²
145 m²

91 m²
236 m²

3
2

Artist impression subject to change I Hình minh họa có thể thay đổi

3 B
edroom

 Pool Villa



Front Exterior
3 Bedroom Pool Villa

MAGNIFICENT
designed to be

Thiết Kế Tiện Nghi & Ấm Cúng  

3 B
edroom

 Pool Villa



Fusion M
anagem

ent
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Fusion is a pioneer of wellness-inspired hotels and resorts and the only 
fully vertically integrated hospitality company in Southeast Asia. 
Under one roof, Fusion conceptualizes, designs, builds, and manages 
beach-side resorts and city hotels through its uniquely branded hospitality 
concepts – blending wellness vacationing with the signature “breakfast 
anytime, anywhere” concept. It offers welcoming, down-to-earth hospitality 
in outstanding holiday destinations to create unique, memorable 
experiences that is unlike any other.

Fusion là tập đoàn tiên phong về dịch vụ khách sạn và nghỉ dưỡng, kết 
hợp với chăm sóc sức khỏe và hiện là tập đoàn có thể vận hành toàn diện 
các quy trình trong lĩnh vực này tại Đông Nam Á.

Fusion tạo dựng các khu nghỉ dưỡng và khách sạn hướng biển hoặc tại các 
thành phố lớn với dấu ấn đặc trưng toàn diện, từ khâu lên ý tưởng, thiết kế, 
xây dựng, quản lý đến vận hành thông qua ý tưởng độc đáo kết hợp giữa 
nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khoẻ, thuận tiện mọi lúc mọi nơi.  Ngoài ra, 
với sự hiếu khách và tận tình, chắc chắn đây sẽ là những điểm đến thú vị 
mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho kỳ nghỉ của bạn. 

WELLNESS
A World Of World-class 
F U S I O N  M A N A G E M E N T

Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khoẻ Đẳng Cấp



UNDERSTATED LUXURY
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Fusion offers luxury in all its form with a host of perfectly 
curated experiences.  Fusion Resorts blend stylish and 
sophisticated accommodations with bed-to-beach 
living and holistic wellness to provide a fresh take on 
the traditional beach vacation. Fusion Suites give urban 
adventurers or family explorers a place to recover in a city to 
discover, mixing comfort and convenience with funky, fun 
and informal. Fusion Originals are bold and brave, leading 
the way and setting trends, dedicated to the originators and 
pioneers who change the world by daring to be unique. 
Fusion Retreats are health conscious and fitness focused, 
rebalancing body, mind and soul in sanctuaries of holistic 
restoration and indulgent pampering.

Fusion currently owns and manages 6 properties in Phu 
Quoc, Cam Ranh, Da Nang, Sai Gon and Hue and is 
expanding to Vung Tau, Quang Binh, Hoi An and Quy Nhon.

Fusion đề cao sự sang trọng trong mọi trải nghiệm đẳng 
cấp. Fusion Resorts kết hợp không gian sống phong cách 
và tinh tế, gần gũi thiên nhiên cùng với dịch vụ chăm sóc sức 
khoẻ toàn diện sẽ mang đến sự mới mẻ, thú vị và đáng nhớ 
cho mỗi kỳ nghỉ của bạn. Fusion Suites mang đến sự trải 
nghiệm trong khung cảnh nhộn nhịp của đô thành và dành 
cho những ai thích khám phá, cần sự tiện lợi, thoải mái và vui 
nhộn. Fusion Originals gắn liền với sự bứt phá và sống động, 
mở lối cho các xu hướng mới, dành riêng cho những ai tiên 
phong, yêu sự đột phá và sẵn sàng đón nhận những điều 
mới lạ độc đáo. Fusion Retreats tập trung vào việc chăm sóc 
sức khoẻ, nghỉ ngơi, cân bằng cơ thể và tâm trí trong không 
gian sống an yên, thanh bình, và tĩnh lặng.

Fusion hiện đang sở hữu và quản lý 06 khu nghỉ dưỡng đẳng 
cấp ở Phú Quốc, Cam Ranh, Đà Nẵng, Sài Gòn và Huế; đồng 
thời không ngừng mở rộng đến Vũng Tàu, Quãng Bình, Hội 
An và Quy Nhơn.

F U S I O N  M A N A G E M E N T

Fusion Maia
Da Nang, Vietnam

Fusion M
anagem

ent

Sang Trọng Tinh Tế



Founded in 2003, VinaCapital is one of Vietnam’s leading 
investment management and real estate development 
firms, with a diversified portfolio of USD 3.3 billion in assets 
under management. Our mission is to produce superior 
returns for investors by using our extensive knowledge, 
networks, and creativity to identify and capitalise on the 
many opportunities emerging in Vietnam.

Led by senior executives with extensive experience 
in international finance and investment management, 
VinaCapital’s industry-leading professionals cover the full 
range of traditional and alternative asset classes including 
listed equity, private equity, venture capital, fixed income, 
and real estate.

VinaCapital là tập đoàn quản lý đầu tư và phát triển bất 
động sản hàng đầu có trụ sở chính tại Việt Nam với các 
danh mục đầu tư đa dạng có tổng giá trị tài sản quản lý 
hơn 3,3 tỷ đô la Mỹ (tính đến 30/06/2018). VinaCapital 
đang quản lý 2 quỹ đầu tư dạng đóng được niêm yết tại 
thị trường chứng khoán London gồm: VinaCapital Vietnam 
Opportunity Fund Limited (VOF) niêm yết trên sàn giao 
dịch chính, VinaLand Limited (VNL) niêm yết trên sàn 
AIM. Tập đoàn cũng quản lý Forum One – VCG Partners 
Vietnam, quỹ mở dành cho nhà đầu tư nước ngoài theo mô 
hình UCITS (EU) có quy mô hàng đầu Việt Nam, Vietnam 
Equity Special Access Fund (VESAF), cùng với hai quỹ mở 
dành cho nhà đầu tư trong nước và các tài khoản đầu tư 
ủy thác. Bên cạnh đó, VinaCapital đồng quản lý quỹ đầu 
tư mạo hiểm DFJ VinaCapital L.P cùng tập đoàn Draper 
Fisher (Mỹ) Jurvetson, và Lodgis Hospitality Holdings cùng 
tập đoàn Warburg Pincus (Mỹ) để đầu tư phát triển ngành 
du lịch tại Đông Nam Á. VinaCapital có chuyên môn sâu 
rộng về đa dạng các loại hình tài sản bao gồm các thị 
trường vốn, đầu tư công ty tư nhân, bất động sản, đầu tư 
mạo hiểm và trái phiếu.

VinaLiving is Vietnam’s first lifestyle and tailored- living 
brand that caters to the new generation of Vietnamese 
homeowners. The VinaLiving collection of properties 
carefully delivers customised living environments across 
a range of developments situated in premium locations. 

Our properties are developed to meet the growing 
demand in Vietnam for something above the normal. We 
design homes and communities that allow people to live a 
better, more comfortable and fulfilling life.
VinaLiving homes and communities are supported 
by VinaCapital, one of the leading foreign real estate 
developers in Vietnam.

VinaLiving là thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam thể hiện 
được phong cách sống và không gian sống dành cho thế 
hệ mới người Việt. Những dự án của VinaLiving nằm trên 
các vị trí đắc địa nhất tại Việt Nam và được thiết kế độc 
đáo, phù hợp với phong cách sống của từng gia đình.

Các dự án của VinaLiving được phát triển nhằm đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao của người dân Việt Nam. Chúng tôi 
thiết kế những ngôi nhà và cộng đồng để giúp các gia chủ 
tận hưởng cuộc sống tốt hơn, thoải mái hơn. Cộng đồng 
VinaLiving và những ngôi nhà của họ luôn được sự hỗ trợ 
từ VinaCapital, một trong những nhà phát triển bất động 
sản hàng đầu tại Việt Nam.

Since its launch in 2008, Fusion has become a leading 
innovator of wellness-inspired hotels and resorts, and is 
now the only fully vertically integrated hospitality company 
in Southeast Asia.

Under one roof, Fusion conceptualizes, designs, builds, 
and manages beach-side resorts and city hotels through 
its uniquely branded hospitality concepts. Fusion has 
opened six resorts and hotels in Vietnam so far, with a 
team now boasting more than 1,500 employees, including 
300 spa specialists.

Từ khi được thành lập năm 2008, Fusion là tập đoàn tiên 
phong về dịch vụ khách sạn và nghỉ dưỡng chăm sóc sức 
khỏe và hiện là tập đoàn có thể vận hành toàn diện các 
quy trình trong lĩnh vực này tại Đông Nam Á.

Fusion tạo dựng các khu nghỉ dưỡng và khách sạn hướng 
biển hoặc tại các thành phố lớn với dấu ấn đặc trưng một 
cách toàn diện, từ khâu lên ý tưởng, thiết kế, xây dựng, 
quản lý đến vận hành. Hiện Fusion đã có 06 khu nghỉ 
dưỡng và khách sạn tại Việt Nam với đội ngũ hơn 1.500 
nhân viên, trong đó có hơn 300 chuyên viên trị liệu spa.

Whilst every care has been taken to ensure accuracy in the 
preparation of the information contained herein, no warranties 
whatever are given or legal representations provided in 
respect thereon. Visual representations including sketches or 
photographs are for illustrative purposes only and not to be
taken as representations of fact or law. Interested parties should 
rely on the formal sale documents. The information or features 
relating to the units are subject to change as may be approved 
or required by the relevant authorities.

Dù các tài liệu mô tả về dư án được lập với sự cẩn trọng cao, 
chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoàn toàn và miễn trách 
nhiệm pháp lý đối với nội dung các tài liệu này. Hình ảnh, sơ đồ 
hay thông tin mô tả trong tài liệu chỉ nhằm mục đích minh họa, 
không phải là thông tin hiện thực hay cam kết pháp lý. Khách 
hàng cần căn cứ vào các tài liệu giao dịch chính thức. Thông tin 
liên quan đến sản phẩm, dự án có thể thay đổi căn cứ theo chấp 
thuận hay yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

MAIA QUY NHON RESORT
JOINT STOCK COMPANY
17th Floor, Sun Wah Tower,
115 Nguyen Hue Str., District. 1, HCMC
hotline/ +84 90 117 6181
tel/ +84 28 3821 9930
web/ www.maiaresortvillas.com

DISCLAIMER

CONTACT

DEVELOPERS & PARTNERS
Chủ Đầu Tư & Đối Tác




