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Pafos 
Pafos, thành phố biển nằm phía tây 

nam đảo Síp, theo truyền thuyết là 

nơi sinh ra nữ thần tình yêu và sắc 

đẹp Aphrodite (hay còn gọi là thần 

Vệ Nữ). Từng là cố đô của đảo Síp, 

Pafos có phong cảnh đẹp như tranh 

vẽ, là điểm đến nổi tiếng của rất 

nhiều khách du lịch và là địa điểm 

yêu thích với những ai muốn có một 

ngôi nhà thứ hai.  

  

. 
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Nơi sinh của  

nữ thần Aphrodite 

Petra tou Romiou, nơi sinh của nữ thần Aphrodite nằm 

phía tây nam bờ biển Pafos, có cấu tạo địa chất thu ́ vị bao 

gồm những tảng đá khổng lồ nằm rải rác dọc theo một 

trong những bờ biển đẹp nhất của hòn đảo.   
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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. 
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Thủ đô văn hóa 

của Châu Âu 

năm 2017 

Vào năm 2017, thành phố Pafos 

vinh dự trở thành thủ đô văn hóa 

của Châu Âu và nơi đây đã tổ 

chức vô số các sự kiện và hoạt 

động để kỷ niệm.  
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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.  
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Công viên quốc 

gia Akamas 

Pafos là nơi tọa lạc công viên 

Akamas, công viên quốc gia của 

đảo Síp. Du khách đến đây sẽ 

được đắm chìm trong vẻ đẹp thiên 

nhiên vô tận của hệ thực vật và 

động vật đa dạng và hiếm có, của 

đồi núi, đường bờ biển tuyệt đẹp 

và các bãi biển trải dài cát trắng. 
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Trường tư 

Hê ̣ thống trường tư cung cấp một nền giáo dục cân bằng dựa trên 

giáo trình quốc gia của Anh quốc.  

T R Ư Ờ N G  T Ư  D Ạ Y  B Ằ N G  T I Ế N G  A N H  Ở  P A F O S  
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Trung tâm mua sắm Kings Avenue nằm ngay trung tâm của Pafos với đầy đủ  

khái niệm về một trung tâm mua sắm bậc nhất, đem lại sự thuận tiện tối đa cho 

cả cư dân và khách du lịch. Đây là trung tâm mua sắm hiện đại nhất của đảo 

Síp, mang đến cho du khách trải nghiệm mua sắm không thê ̉ tuyệt vời hơn. 

Trung tâm  

mua sắm 

Kings Avenue 
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The Grove mang đến sự riêng tư và thư giãn cho 

cư dân và gia đình, mọi thứ đều được sắp đặt hoàn 

hảo để cư dân có thê ̉ đãi khách và gia đình của 

mình. 

  

Kiến trúc sư đã khéo léo kếp hợp giữa thiết kế hiện 

đại cùng các vật liệu hoàn thiện chất lượng cao với 

không gian đậm chất Địa Trung Hải để tạo ra 

những ngôi nhà  với lối kiến trúc độc nhất vô nhị. 

 

Bao xung quanh bởi vườn cây ăn quả và nép 

mình bên trong khu sân vườn, The Grove là tô ̉ 

hợp của nhà phô ́ và biệt thự từ 2 đến 3 phòng 

ngủ. Khách hàng có thê ̉ tìm thấy các mẫu thiết 

kê ́ hiện đại cho biệt thự bán tách rời và sử dụng 

một hô ̀ bơi chung hoặc biệt thự với hồ bơi riêng 

biệt. 
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Các thiết kế đều tận dụng ánh sáng tự nhiên, đảm bảo không 

gian sống thoáng mát hiện đại. Mỗi căn đều có cửa mở ra 

khoảng không hiên nhà và sân vườn riêng, với tầm nhìn ra hồ 

bơi hoặc sân vườn chung, tạo nên một không gian lý tưởng cho 

những bữa ăn ngoài trời.  

Tất cả biệt thự đều có ban công rộng, rất lý tưởng cho việc thư 

giãn và ngắm cảnh. Các cư dân sẽ được tận hưởng những giây 

phút thanh bình tuyệt đối trong một không gian ngát thơm.  



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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7 . 8  K M  

Trường tư dạy bằng tiếng Anh 

1 . 2  K M  

Quán rượu 

1 . 4  K M  

Trạm xăng 

1 . 5  K M   

Siêu thị 

1 . 7  K M  

Resort sân gôn 

2 . 7  K M  

Bãi biển 

4 . 3  K M  

Công viên nước Pafos  

7 . 0  K M  

Trung tâm mua sắm Kings Avenue 
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BẢN VẼ MẶT BẰNG 

BLOCK 1 BLOCK 2 

BLOCK 3 
BLOCK 4 

BLOCK 5 

BLOCK 6 

BLOCK 7 

BLOCK 8 

BLOCK 9 



SƠ ĐỒ NHÀ PHỐ 2 PHÒNG NGỦ 
 
TỔNG DIỆN TÍCH 89-109m² 

 

 

TẦNG TRỆT TẦNG 1 



SƠ ĐỒ NHÀ PHỐ 3 PHÒNG NGỦ 
 
TỔNG DIỆN TÍCH 148m² 

 

 

TẦNG TRỆT TẦNG 1 



TẦNG TRỆT 

SƠ ĐỒ BIỆT THỰ 3 PHÒNG NGỦ 
 
TỔNG DIỆN TÍCH 133-146m² 

 

 



SƠ ĐỒ BIỆT THỰ 3 PHÒNG NGỦ 
 
TỔNG DIỆN TÍCH 133-146m² 

 

 

TẦNG 1 
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