
Biệt thự Coral Vista

Biệt thự Aurai Residences
Nhận ngay quốc tịch EU khi mua villa siêu sang Aurai Residences 
với tầm nhìn tuyệt đẹp về phía biển và gần trung tâm Limassol - 
thủ phủ kinh tế & thương mại của CH Síp & EU!

LIÊN HỆ

www.SAOKHUE-Living.com

Từ 2,050,000 EURO

Các dịch vụ chuyên nghiệp nhất hỗ trợ Quý Khách hàng từ A-Z! Chúng tôi đã hỗ trợ cho hàng trăm gia đình đầu 
tư & định cư thành công tại EU! Liên hệ với chúng tôi hôm nay để được hỗ trợ tốt nhất. Chúng tôi sẽ đưa bạn đi 
tham quan nếu bạn quan tâm.

Điền phiếu này gửi đến chúng tôi để được xem là khách hàng thân thuộc và nhận một trong các ưu đãi hấp dẫn sau:
1.     Gói tư vấn định cư lấy thẻ xanh / hộ chiếu Liên minh Châu Âu (EU);
2.     Bốc thăm trúng thưởng chuyến đi tham quan Síp / EU lên đến hơn 60 triệu VNĐ;
3.     Hỗ trợ học bổng lên đến 03 năm cho 1 con nhỏ dưới 18 tuổi học tại trường uy tín tại Síp với chất lượng giáo dục    
        hàng đầu EU và thế giới;
4.     Hỗ trợ đến 50% gói nội thất;
5.     Hỗ trợ gói dịch vụ mở doanh nghiệp kinh doanh tại Síp;
6.     Hỗ trợ dịch vụ quản lý và cho thuê nhà với thu nhập có thể lên đến 4-6% / năm tính theo Euro;
7.     Và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Mã số KH: ……………….

Họ tên  : ..................................................................................................................................................
Số Passport  : ......................................................................
Địa chỉ cư trú  : ........................................................................................................................................................................................................................................
Số điện thoại  : ............................................................................................
Nghề nghiệp hiện nay  : ................................................................................................
Tình trạng hôn nhân  : ................................................................
Thu nhập hàng năm  : .................................................................

Ngày cấp : .................................................. Nơi cấp : .........................................................................

Email : .............................................................................................................................
Chức vụ : .................................................................................................

Con & tuổi : ................................................................................................................................
Tổng tài sản : .............................................................................................................................

Ngày sinh : ...........................................................................

 Vui lòng điền trực tiếp vào phiếu này, chụp hình (toàn bộ phiếu, bao gồm cả Mã số KH và tên người liên hệ bên dưới) và gửi đến bằng
email hay ứng dụng tin nhắn đến địa chỉ liên lạc bên dưới. 
Lưu ý: SAOKHUE-Living không chịu trách nhiệm về việc thất lạc thông tin.

Đăng Ký Sớm Để Được Ưu Đãi Đặc Biệt

Biệt thự sang trọng bốn phòng ngủ
Vị trí: Limassol, Síp - thành phố thịnh vượng và đáng sống nhất tại Liên minh Châu Âu (EU) 
Tình trạng bàn giao: Hoàn thiện sang trọng với chất lượng thi công hoàn hảo
Hiện trạng:  Đang xây dựng giai đoạn cuối
Diện tích đất: 329m2 (DTXD: 140m2)
Khu biệt thự Aurai với thiết kế độc đáo chỉ có 11 căn biệt thự ba và bốn phòng ngủ tại khu dân cư đẳng cấp nhất
ở Limassol. Các biệt thự có tầm nhìn bao quát phong cảnh tuyệt đẹp với toàn bộ đường bờ biển trải dài trước mắt.
Thiết kế hài hòa với trang thiết bị nội ngoại thất cực kỳ sang trọng, từng chi tiết pha trộn giữa kiến trúc hiện đại
với các vật liệu tự nhiên gồm gỗ, đá cẩm thạch và đá mable. Cùng với đó là khu sân vườn và hồ bơi riêng mang hơi
thở Địa Trung Hải mang lại cuộc sống sống thượng lưu hoàn hảo và riêng tư tại Châu Âu cho bạn và cả gia đình.
Tiện ích: Các dịch vụ đẳng cấp cao như Khu sinh hoạt chung, hồ bơi, gym, spa, trung tâm yoga, nhà hàng, siêu thị,..

Biệt thự sang trọng ba phòng ngủ
Vị trí: Paphos, Síp - Thủ đô du lịch và văn hóa của Liên Minh Châu Âu 2017
Tình trạng bàn giao: Hoàn thiện sang trọng với chất lượng thi công hoàn hảo
Hiện trạng:  Dự án mới
Diện tích đất: 270m2 (DTXD: 114m2)
Vị trí đặc biệt, kiến trúc nổi bật, khung cảnh tuyệt đẹp. Các căn biệt thự Coral Vista nằm ở một trong những vị trí đẹp nhất 
tại Peyia. Nằm trên một đỉnh đồi giữa Peyia và Kathikas, bao quát được những khung cảnh tuyệt đẹp của miền quê và 
biển Địa Trung Hải xung quanh. Địa điểm giáp Công viên Quốc gia Akamas và rừng thông Pikni, tạo nên sự phong phú 
về cảnh sắc ngay trong tầm mắt. Thiết kế kiến trúc hiện đại thể hiện cá tính với phong cách Síp nhờ sự kết hợp đá, gỗ và 
cẩm thạch truyền thống. Những vật liệu truyền thống này gắn kết hài hòa với góc cạnh siêu hiện đại, tạo ra thiết kế bền 
vững tận dụng được tối đa khung cảnh ngoạn mục. Có ba phong cách biệt thự mỗi phong cách đều có thiết kết mở và 
thông thoáng tối đa, tất cả đều có cửa sổ rộng xóa nhòa ranh giới giữa bên trong và bên ngoài. Các căn biệt thự đã được 
thiết kế một cách cẩn thận để tối ưu hóa phong cảnh và tất cả đều có một khu vườn riêng cùng với một bể bơi riêng. Làng 
Peyia đầy đủ tiện nghi chỉ cách 3km trong khi Vịnh Coral với bãi biển đầy cát màu tím xanh cùng nhiều tiệm cà phê, nhà 
hàng, siêu thị cũng chỉ cách chừng năm phút lái xe.

Từ 525,000 EURO

ĐẦU TƯ SINH LỢI & NHẬN NGAY THẺ XANH VĨNH VIỄN

CHO CẢ GIA ĐÌNH TẠI EU TRONG VÒNG 60 NGÀY!

Biệt thự sang trọng 3 phòng ngủ, vị trí đặc biệt, kiến trúc nổi bật, 
khung cảnh tuyệt đẹp tại thành phố Paphos, Cộng hòa Síp / EU

25km 1km 26km 3km2km

www.SAOKHUE-Living.com www.SAOKHUE-Living.com

SAOKHUE-LIVING
Immigration & Investment

Cam kết có được thẻ xanh vĩnh viễn / quốc tịch
tại Síp - Liên Minh Châu Âu ( EU ) 

Thông qua đầu tư mua Bất Động Sản

Living

Đầu tư từ 

300.000 euro

Được giữ

2 quốc tịch.

Không yêu cầu

sinh sống tại Síp

Có thể chuyển nhượn

BĐS sau 3 năm.
Cho cả gia đình



Loại hình: Biệt thự biệt lập trong dự án phức hợp nghỉ dưỡng & sân golf từ 3-5 phòng ngủ bao quát tầm nhìn 360o 

Vị trí: Paphos, Síp - Thủ đô du lịch và văn hóa của Liên Minh Châu Âu 2017
Tình trạng bàn giao: Trang thiết bị nội ngoại thất cao cấp
Hiện trạng: Đã bàn giao GĐ1 & triển khai GĐ 2
Minthis Hills là dự án bất động sản cao cấp tọa lạc trong quần thể resort nghỉ dưỡng & sân Golf rộng hơn 5 triệu m2 với 
thiên nhiên hoang sơ, trong lành tại một trong những địa điểm được yêu thích nhất của giới thượng lưu Châu Âu.
Dự án được thiết kế bởi Woods Bargot, một công ty kiến trúc hàng đầu trên thế giới. Mỗi căn biệt thự là một công trình 
kiến trúc độc đáo sang trọng được phối hợp hài hòa giữa thiết kế hiện đại cùng nét cổ điển sang trọng. Khu hồ bơi và 
sân vườn riêng giúp chủ nhân có thể nghỉ ngơi thư giãn và tận hưởng một lối sống thượng lưu với sự riêng tư được 
bao bọc bởi khung cảnh ấn tượng và tầm nhìn tuyệt đẹp xung quanh của thiên nhiên Địa Trung Hải.
Tiện ích: Khách sạn 5 sao, Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, trung tâm thể dục thẩm mỹ, hồ bơi ấm trong nhà, sân golf, 
club-house, sân quần vợt, sân thi đấu thể thao, sân chơi cho trẻ em, nhà hàng, quầy thức uống, trung tâm thương mại 
và hội nghị, club-house, gym, spa, siêu thị...

Biệt thự Minthis Hills VillaCăn hộ Elysia Park Biệt thựKonia Park 2
Loại hình: Căn hộ & penthouse cao cấp hai phòng ngủ
Vị trí: Paphos, Síp - Thủ đô du lịch và văn hóa của Liên Minh Châu Âu 2017
Tình trạng bàn giao: Hoàn thiện cao cấp
Hiện trạng: Đã hoạt động. Đang xây dựng GĐ 2
Diện tích: 74m2

Khu căn hộ dịch vụ 5 sao với tiện nghi sang trọng nhất tại trung tâm Pafos, chỉ với vài phút đi bộ là đến bãi biển và khu
chợ cổ đẹp như tranh vẽ cùng các hoạt động giải trí sầm uất của Pafos.
Mỗi căn hộ đều được trang bị thiết bị nhà bếp & phòng tắm cao cấp cùng ban công lớn có thể ngắm nhìn toàn cảnh
khu nhà.
Tiện ích chung: 4 hồ bơi phong cách resort bao gồm 2 hồ bơi nước nóng trong nhà và 2 hồ ngoài trời với nhiều chức
năng thư giãn, 2 hồ bơi cho trẻ em, khu sân chơi, sảnh tiếp khách cao cấp...
In-house service bao gồm dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa, cung cấp hoa tươi, giao hàng nhanh, security 24/24, gym, spa,
siêu thị, shop-house, nhà hàng, cafe/bar.
Khu thương mại Elysia Plaza 1,500m2  với các thương hiệu cao cấp, cafe, restaurant,..

Biệt thự siêu sang tại khu phức hợp resort & sân gold 
đẳng cấp dành cho giới thượng lưu Châu Âu!

Biệt thự ĐẲNG CẤP VỚI VỊ TRÍ VÀ TẦM NHÌN TUYỆT ĐẸP
NGAY TẠI THÀNH PHỐ PAPHOS - sÍP!

cĂN HỘ SANG TRỌNG VỚI THIẾT KẾ TUYỆT HẢO NẰM TRONG 
DỰ ÁN HẤP DẪN NHẤT THÀNH PHỐ PAPHOS - SÍP!

Từ 360,000 EURO Từ 460,000 EURO Từ 710,000 EURO

Đăng ký sớm hôm nay để được ưu đãi tốt nhất từ chương trình đầu tư và định cư đặc biệt này khi còn hiệu lực!

Tất cả các BĐS trong tài liệu này đều gắn với quyền lợi thẻ xanh vĩnh viễn cho cả gia đình tại Síp / EU hoặc hộ chiếu công dân EU. Cộng Hòa Síp là một quốc gia thịnh vượng, bình an và là thiên đường du lịch, thương mại, tài chính, đầu tư của các tập đoàn 
hàng đầu thế giới hoặc những gia đình danh giá từ các quốc gia trên toàn thế giới. Síp có chính sách thuế, môi trường sống / giáo dục / y tế  / kinh doanh thuộc loại thuận lợi nhất trong các quốc gia thuộc liên minh Châu Âu ( EU ) và khối EuroZone.
Riêng đối với BĐS, theo khảo sát của KPMG, E&Y, mức thu nhập từ cho thuê đạt từ 4-6% / năm theo Euro. Chúng tôi còn trên 700 dự án đã được thẩm định pháp lý đầy đủ và phù hợp với nhu cầu đa dạng về đầu tư hoặc di trú của Quý khách hàng.

Lưu Ý: Giá trên chưa bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi vì nhiều lý do và / hoặc các điều kiện thay đổi. Hình ảnh thực tế có thể khác biệt 
so với hình ảnh minh họa. Chúng tôi khuyên Quý khách hàng nên thực hiện chuyến tham quan khảo sát dự án

với sự hỗ trợ từ SAOKHUE-Living để sở hữu bất động sản phù hợp.

Loại hình: Biệt thự sang trọng ba phòng ngủ tọa lạc tại khu đồi Konia với cảnh quan tuyệt đẹp
Vị trí: Paphos, Síp - Thủ đô du lịch và văn hóa của Liên Minh Châu Âu 2017
Tình trạng bàn giao: Hoàn thiện cơ bản
Hiện trạng:  Đang xây dựng giai đoạn cuối
Diện tích đất: 284 m2 ; DTXD: 116 m2 
Khu biệt thư sang trọng bao gồm các biệt thự 2 hoặc 3 phòng ngủ với sân vườn và hồ bơi riêng mang hơi thở Địa Trung 
Hải với trang thiết bị nội ngoại thất cực kỳ sang trọng. Cư dân vừa có thể tận hưởng sự riêng tư yên tĩnh cùng tiện nghi 
hàng đầu nhưng chỉ mất năm phút lái xe đến khuôn viên trường quốc tế Mỹ, sân bay quốc tế và trung tâm thành phố 
Pafos với đa dạng các hoạt động giải trí, thương mại sầm uất. 
Tiện ích: Các dịch vụ đẳng cấp và tiện lợi như khu sinh hoạt chung, hồ bơi, gym, spa, trung tâm yoga, nhà hàng, siêu 
thị,..

www.SAOKHUE-Living.com


