


PAFOS 
THÀNH PHỐ CỦA VẺ ĐẸP  

 
 

Pafos, một thành phố ven biển ở phía Tây Nam đảo Síp 

là nơi sinh ra huyền thoại của Aphrodite, nữ thần của 

tình yêu và sắc đẹp. Đã từng là thủ đô cổ kính của Síp, 

Pafos là thành phố đẹp nhất của Síp và đã được chọn 

làm Thủ đô Văn hoá châu Âu năm 2017. 



Thành phố của cái đẹp 

Pafos, với vẻ đẹp nên thơ của cảng biển và vẻ đẹp cổ kính của pháo 

đài thời Trung Cổ, đem đến cho du khách những trải nghiệm về một 

nhịp sống hiện đại, sôi động, cảnh sắc tuyệt đẹp và những di tích 

mang đậm dấu ấn lịch sử.  

Chính vì thành phố này từng là cố đô của đảo Síp trong 600 năm vào 

thời kỳ cổ đại, cùng với di sản mang tính khảo cổ học của nó mà 

UNESCO đã công nhận toàn thành phố là di sản văn hóa thế giới.  
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Di sản văn hóa 

thế giới UNESCO 

Thành phố Pafos mang trong mình những giá trị nổi bật mang 

tính toàn cầu đã được UNESCO chính thức công nhận là di sản 

văn hóa và thiên nhiên thế giới. Những địa danh lịch sử của 

thành phố có từ cách đây hàng nghìn năm bao gồm những nhà 

hát cổ đại và những bức khảm Mosaic đầy màu sắc cho đến 

những pháo đài và hầm mộ hoành tráng. 



• Lâu đài tại Bến cảng 

• Bãi đá Arphodite 

• Khu vực khảo cổ 

• Các làng truyền thống 

Pafos 

• Lăng mộ nhà vua 

• Vịnh Coral 

• Công viên Akamas 

• Trung tâm thương 

mại King Avenue 

Sự quyến rũ của thành phố lịch sử Pafos được 

bổ sung bởi một loạt các bãi biển tuyệt đẹp, có lẽ 

là tốt nhất trên đảo, Các quán cà phê và nhà 

hàng phong cách, tiện nghi hiện đại, thành phố 

về đêm náo nhiệt và nhiều điểm tham quan thú 

vị. Đây cũng là nơi có công viên quốc gia 

Akamas của Síp. 

• Đồ sứ khảm 
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Ẩm thực 

truyền thống 

và hiện đại 

Pafos nổi tiếng với các sản vật từ biển và thực phẩm địa phương, điều này đã giúp cho các nhà hàng ở đây được biết 

đến với ẩm thực tươi ngon và chất lượng. Pafos mang đến cho du khách một sự lựa chọn đa dạng từ các quán rượu 

truyền thống, các nhà hàng phù hợp cho gia đình, đến các quán café sành điệu và một số nhà hàng hải sản ngon nhất 

trên đảo.  

 



Trường Tư Thục 

Trường tư thục cung cấp nền tảng giáo dục cân bằng dựa 

trên chương trình của Anh. 





DANH LAM THẮNG CẢNH 

 

1. Lâu đài Pafos 

2. Công viên khảo cổ Kato Pafos 

3. Các bức khảm Paphos 

4. Hầm mộ các nhà vua 

5. Trung tâm thành phố 8km 

Trường tư 

Siêu thị 

Sân bay Paphos  9.3km 

Sân bay Larnaca 127km 

Bệnh viện 

Trường quốc tế 7.7km  

Trường Aspire 9.6km  
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Elysium Hotel  Annabelle Hotel  Almyra Hotel  Athena Beach Hotel 

Khu Nhà Ở Amaya Residences chỉ cách các khách sạn 5 sao ở Pafos một vài phút lái xe 

Vị Trí Đắc Địa 

  Olympic Lagoon Resort 
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Siêu  thị 
3 km 

 
Trường tư dạy 
bằng tiếng Anh 

5.5 km 

Bệnh viện tư cách  
0.5 km 

Tiệm bánh cách 
2 km 

Trạm xăng 
1.2 km 

 
Trung tâm thể 

thao  
2 km 

Quán rượu 
 1 km 

Tiệm thuốc cách  
1.5 km 
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TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI  

 KINGS AVENUE 

Trung tâm thương mại hoành tráng 

với các điểm vui chơi giải trí, quán 

cafe, nhà hàng chỉ cách 3km. 

 

CAFÉ VÀ BAR 

Một tổ hợp các quán café 

sang trọng và các quán bar 

bên bãi biển chỉ cách 1 km. 

 

  

BÃI BIỂN ĐẦY CÁT 

Rất nhiều bãi biển đầy cát  

chỉ cách 3 km. 



Toàn cảnh từ tòa nhà 



Toàn cảnh từ tòa nhà 



Khu Nhà Ở Amaya tọa lạc tại vị trí đáng mơ ước ở trung tâm của thị trấn Pafos, mang 

đến cho các cư dân một cuộc sống đô thị hiện đại. Khu Nhà Ở hạng sang này bao gồm 

các căn hộ 1, 2 và 3 phòng ngủ và một hồ bơi riêng dành cho cư dân.  



Dự án mang vẻ đẹp của kiến trúc đương đại với khâu hoàn thiện chất lượng cao và 

không gian Địa Trung Hải đặc trưng thê ̉ hiện ở hiên nhà rộng rãi đem đến nhiều trải 

nghiệm thú vị cho người ở.  



Dự án này được xây dựng trong một khu vực yên tĩnh, xung quanh có nhiều gia đình 

giàu có, cách không xa những địa điểm tiện nghi và dịch vụ và chỉ cách các bãi biển đầy 

cát một quãng ngắn lái xe. 



BẢN VẼ MẶT BẰNG 

      TOÀ NHÀ A 

TOÀ NHÀ B 

TOÀ NHÀ C 



 

 

 

2 PHÒNG NGỦ CĂN HỘ 

 

 









MẪU CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ TOÀ NHÀ A & C 

 TỔNG DIỆN TÍCH TỪ 108 - 119 m² 



MẪU CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ TOÀ NHÀ B 

 TỔNG DIỆN TÍCH TỪ 108 - 125 m² 



 

 

 

3 PHÒNG NGỦ CĂN HỘ 

 











 
 

 

 

MẪU CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ TOÀ NHÀ A & C 
 

TỔNG DIỆN TÍCH TỪ 161 - 195 m² 

 

 

 



 
 

 

 

MẪU CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ TOÀ NHÀ B 
 

TỔNG DIỆN TÍCH TỪ 169 - 174 m² 

 

 

 



 

 

CĂN ÁP MÁI 3 PHÒNG NGỦ 















 

 

 

MẪU CĂN ÁP MÁI 3 PHÒNG NGỦ TOÀ NHÀ A & C 

TỔNG DIỆN TÍCH 139 m² 

  

 

 



CĂN ÁP MÁI 3 PHÒNG NGỦ 















TOÀ NHÀ B 501 

CĂN ÁP MÁI 3 PHÒNG NGỦ. TỔNG DIỆN TÍCH 180 m² 

 

 



Amaya Residences is located in a desirable location in the heart of Pafos 

Town, offering contemporary city living. This luxury residential development 

consists of 1, 2 and 3 bedroom apartments and a private residents swimming 

pool. The project offers contemporary architecture with high quality finishes 

and a Mediterranean ambience that one can enjoy from the spacious 

verandas. The project is set in a quiet affluent family neighborhood, just 

minutes away from a plethora of amenities and services and within a short 

drive from a selection of sandy beaches. 




