18th hole – Lake Course

Sky Lake Resort & Golf Club is a 36-hole golf facility with two very contrasting 18-hole PGA standard courses –
the Sky Course and the Lake Course. The already established Lake Course provides a championship test of golf
and promises to become one of the best in the region. The more accessible Sky Course is open to the public
and can be enjoyed by golfers of all levels.

Location

Golf Courses

Facilities

Sky Lake Resort & Golf Club is located
in the Van Son Lake area, Chuong My
District, Hanoi, Vietnam, just 45km
from Hanoi city, Vietnam.

Sky Course

• Well appointed clubhouse offering
panoramic views of the Hanoi skyline
and the breathtaking limestone outcrop
of Van Son

192 hectares of sweeping fairways
and native flora are set against a stunning
backdrop of limestone mountains to
create an inspirational setting for golf.

Awards
Lake Course: ‘Most Challenging Course’
by the Vietnam Golf Association in
2012 / 2013.

DESIGNER
Mr. Ahn Moon Hwan, Bori Golf Design Ltd.

CONTACT
Sky Lake Resort & Golf Club
Van Son Lake Area, Chuong My,
Hanoi, Vietnam
Email: bookings@skylakegolfclub.vn
Telephone: +84 4 3371 1234
Facsimile: +84 4 3771 0019
www.skylakegolfclub.vn

• Open to everyone
• Par: 72
• Gold Tees: 7,265 yards
• Grass: Paspalum on tees and fairways,
Bermuda Champion on greens
Lake Course
• Open to members and their guests
• Par: 72
• Gold Tees: 7,557 yards
Black Tees: 7,457 yards
Blue Tees: 6,807 yards
White Tees: 6,356 yards
Red Tees: 5,484 yards
• Grass: Paspalum

• Fully stocked Pro Shop featuring
all international brands
• Equipment rental of Cobra golf clubs
• Golf Academy
• Sky Restaurant offering a selection
of Asian and Western cuisine
• Locker room
• Korean baths and sauna
• 160 professionally trained caddies
• Banquet rooms providing meeting
facilities and private dining seating
for up to 100 guests
• 300 yard, floodlit driving range
with chipping, putting and practise
facilities (opening July 2015)

Lỗ 18 – Sân Lake

Sky Lake Resort & Golf Club là một khu golf phức hợp 36 lỗ bao gồm 2 sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn PGA – sân
Sky và sân Lake. Sân Lake thường được chọn là nơi tổ chức các giải đấu thử nghiệm và hứa hẹn sẽ trở thành
điểm đến hàng đầu trong khu vực cho các golf thủ. Mở cửa rộng rãi hơn đó là sân Sky, dành cho tất cả golf
thủ đến và trải nghiệm không phân biệt cấp độ.

VỊ TRÍ

CÁC SÂN GOLF

TIỆN NGHI

Sky Lake Resort & Golf Club nằm ở khu
vực hồ Văn Sơn, huyện Chương Mỹ,
Hà Nội, Việt Nam, và chỉ cách thành phố
Hà Nội 45km.

SÂN SKY

• Club house với đầy đủ trang thiết bị
hiện đại, cho du khách ngắm nhìn
đường chân trời Hà Nội cũng như dãy
núi đá vôi hùng vĩ bên bờ Văn Sơn

Với diện tích hơn 192 héc ta với rất nhiều
loại thực vật địa phương cùng với dãy núi
đá vôi trùng điệp tạo nên một khung cảnh
hoàn hảo đầy hứng thú cho các golf thủ.

GIẢI THƯỞNG

• Mở cửa cho tất cả mọi người
• Par: 72
• Điểm đánh bóng Gold: 7,265 yard
• Loại cỏ: Paspalum tại các điểm đánh
bóng và fairway. Bermuda Champion
tại các Green.

Sân Lake: ‘ Sân golf thử thách nhất’ được
trao tặng bởi Hiệp Hội Golf Việt Nam
vào năm 2012/ 2013.

SÂN LAKE

NHÀ THIẾT KẾ

• Par: 72

Ông Ahn Moon Hwan, Bori Golf Design Ltd.

• Điểm đánh bóng Gold: 7,557 yard
Điểm đánh bóng Black: 7,457 yard
Điểm đánh bóng Blue: 6,807 yard
Điểm đánh bóng White: 6,356 yard
Điểm đánh bóng Red: 5,484 yard

LIÊN HỆ
Sky Lake Resort & Golf Club
Khu vực hồ Văn Sơn, huyện Chương Mỹ,
Hà Nội, Việt Nam.
Email: bookings@skylakegolfclub.vn
Điện thoại: +84 4 3371 1234
Facsimile: +84 4 3771 0019
www.skylakegolfclub.vn

• Mở cửa cho các thành viên và
khách mời

• Loại cỏ: Paspalum

• Các cửa hàng với đủ các thương hiệu
nổi tiếng trên thế giới
• Dịch vụ cho thuê gậy golf từ thương
hiệu Cobra
• Trường dạy đánh golf
• Nhà hàng Sky mang đến cho thực
khách các món Á – Âu đa dạng
• Phòng thay đồ
• Nhà tắm và xông hơi kiểu Hàn Quốc
• 160 caddie chuyên nghiệp
• Phòng ăn lớn với các trang thiết bị dành
cho hội nghị , các bữa ăn riêng tư với
sức chứa lên đến 100 khách
• Khu vực luyện tập rộng 300 yard
với đầy đủ tiện nghi hiện đại
(mở cửa vào tháng 7 2015)

