
32   36   44   54   70



Du thuyền là nơi để ta gắn bó với bạn bè, gia đình, là nơi kỷ niệm được khắc ghi.

Saigon Yacht and Marina JSC (SYMC) hướng tới những người sở hữu chiếc du thuyền đầu tiên trong đời cho đến những người chơi chuyên nghiệp có thể tìm được 
những chiếc du thuyền phù hợp với sở thích, đam mê và khả năng tài chính.

Chúng tôi xây dựng một hệ sinh thái, từ du thuyền đến bến du thuyền với các dịch vụ chăm sóc và bảo dưỡng toàn diện cho chiếc du thuyền của bạn.

Ở SYMC, chúng tôi không chỉ bán du thuyền mà còn mang đến cho bạn trải nghiệm lối sống sang trọng và đẳng cấp.

SAIGON YACHT AND MARINA



CÂU CHUYỆN AQUILA
Aquila - thương hiệu sản xuất du thuyền trực thuộc MarineMax, tập đoàn 
lớn nhất trên thế giới về kinh doanh, đóng, bảo dưỡng và cho thuê du 
thuyền, được niêm yết trên sàn chứng khoán New York Stock Exchange 
(NYSE). 

Năm 2012, nhận thấy không có một nhà sản xuất du thuyền nào có thể 
thiết kế được các sản phẩm du thuyền vừa để sử dụng cá nhân, vừa đáp 
ứng được hình thức mua và khai thác cho thuê (charter) dành cho thị 
trường charter lớn nhất là vùng biển Caribbean. Chính vì vậy MarineMax 
quyết định thiết kế nên thương hiệu du thuyền Aquila cùng với MarineMax 
Vacations để khai thác nhu cầu này.

Aquila ra đời và phát triển thần kỳ dựa trên sự hợp tác của các công 
ty hàng đầu thế giới trong ngành công nghiệp sản xuất du thuyền: 
MarineMax, Sino Eagle Group, J&J Design và Seaway (công ty đã có rất 
nhiều thành công với các thiết kế cho Azimut, Bavaria, Beneteau, Dufour, 
Jeanneau và Monte Carlo). Thêm vào đó, MarineMax mời Lex Raas, từng 
là phó Chủ tịch của Beneteau, tham gia điều hành với vai trò Chủ tịch của 
Aquila. Là một người kỳ cựu trong ngành, ông Lex Raas mang đến vô số 
kiến thức cũng như những ý tưởng mới mẻ cho các tính năng vượt trội 
nhất cho thương hiệu này.

Với nguồn lực đó, Aquila nhanh chóng trở thành một trong những hãng 
du thuyền bán chạy và thành công nhất trên thế giới với lượng đặt 
hàng liên tục và với công suất hàng trăm chiếc mỗi năm.
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Kinh nghiệm lâu năm trong ngành môi giới và 
cho thuê du thuyền của MarineMax đã cho ra 
đời mẫu du thuyền hai thân phục vụ cá nhân 
với ưu điểm có diện tích sử dụng cực kì rộng rãi 
cho việc bố trí phòng ngủ, khu vực sinh hoạt, 
khoang chứa nhiên liệu cũng như dung tích 
nước sinh hoạt, nước thải lớn đủ cho những 
chuyến đi dài. Sử dụng công nghệ hiện đại 
giúp tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng.

Với những lợi thế đó, Aquila vừa phù hợp sở 
hữu cá nhân vừa có thể cho thuê trong thời 
gian rảnh rỗi. Aquila lý tưởng để đầu tư trong 
các khu resort, nghỉ dưỡng cao cấp ở nước ta, 
đặc biệt là các vùng biển đảo xinh đẹp với mô 
hình giải trí cao cấp. 

Việt Nam là một trong những nước hiếm hoi 
có lợi thế về giao thông đường thủy khi các 
thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng hay Sài 
Gòn đều có sông lớn chảy qua trung tâm. Tuy 
nhiên, đa phần các cây cầu ở những đô thị 
lớn này đều có độ tĩnh không rất thấp, chỉ có 
những chiếc du thuyền hai thân Catamarans 
chạy máy như Aquila có chiều cao phù hợp 
mới có thể dễ dàng chui lọt các cây cầu này.

Ngoài ra, đặc điểm mớn nước sông ngòi, bãi 
biển ở Việt Nam thấp nên bến đậu thuyền 
thường phải xây dựng xa bờ. Hành khách 
phải chuyển tiếp bằng cano hay xuồng phao 
khá bất tiện. Thuyền hai thân có thể thoải 
mái cập sát thậm chí leo thẳng lên bờ để 
hành khách dễ dàng bước lên mà không ngại 
ướt quần áo hay té ngã.

Một đặc điểm khác để Aquila phù hợp với các 
đô thị lớn của Việt Nam chính là sử dụng dòng 
máy ngoài (outboard engines). Lợi thế của 
việc gắn máy ở phần ngoài của đuôi thuyền 
chính là việc bảo dưỡng hay gỡ rác được dễ 
dàng với chi phí thấp. 

DU THUYỀN ĐÔ THỊ

Từ 2019, SYMC D&M, thành viên của SYMC là 
đại diện phân phối thương hiệu Aquila tại Việt 
Nam, Campuchia và Myanmar...

DU THUYỀN CÁ NHÂN

DU THUYỀN CHO THUÊ

4



VÌ SAO AQUILA PHÙ HỢP VỚI
THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM?
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AQUILA 32 - SỰ KHỞI ĐẦU

32

• Một chiếc du thuyền cá nhân để bạn có thể dễ dàng 
đi lại ở những thành phố ven sông như Thành phố 
Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.

• Với vóc dáng sport mạnh mẽ Aquila 32 là nơi trải 
nghiệm cảm giác lái trên mặt nước dành cho những 
chàng trai đam mê tốc độ. Hoặc là chiếc du thuyền 
hai thân đầu tiên dành cho những cặp vợ chồng mới 
cưới với 1 phòng ngủ và 1 toilet.

Mới chỉ ra mắt đầu năm 2019 nhưng với số lượng 
đơn hàng liên tục, Aquila 32 ngày càng được cải tiến 
để hoàn hảo và tinh tế hơn.

HYDROFOIL
Công nghệ cánh ngầm mang lại hiệu quả tuyệt vời khi áp dụng với Aquila. 
Mũi thuyền nâng cao hơn khỏi mặt nước giúp lướt nhanh hơn và tiết kiệm 
nhiên liệu lên đến 35%.
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Boong chính có thể trang bị bếp nướng, bồn rửa có vòi và chỗ ngồi rộng 
rãi cho những bữa tiệc nhẹ.

Mũi thuyền có không gian rộng thích 
hợp dành cho những bữa tiệc ngoài trời. 
Không gian lý tưởng cho việc chụp ảnh 
cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc 
tuyệt vời.

Thoải mái nghỉ ngơi với phòng ngủ rộng 
rãi bên mạn trái và toilet có vòi sen bên 
mạn phải.
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AQUILA 32

SƠ ĐỒ PHÒNG NGỦ SƠ ĐỒ BOONG CHÍNH

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

Chiều dài tối đa     9,93 M

Bề ngang     3,85 M

Mớn nước    0,64 M

Chiều cao tối đa    3,05 M

Trọng lượng    5.700 kg

ĐỘNG CƠ & CÔNG SUẤT 

Công suất máy tiêu chuẩn  2 x YAMAHA 200HP

Tiêu thụ nhiên liệu   80 L/H @15 Knots

Vận tốc trung bình   15 Knot

Phạm vi hoạt động   250 Km/15 Knots 

Tổng dung tích nhiên liệu  950 L

Tổng dung tích nước sạch  170 L

Tổng dung tích nước thải  80 L

Công suất tối đa   2 x YAMAHA 350HP

NỘI THẤT - TIỆN ÍCH 

Tổng số hành khách   16

Tổng số phòng ngủ   01

Tổng số phòng tắm   01 + 1 vòi sen ngoài trời

THÔNG SỐ KỸ THUẬT LAYOUT
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36

AQUILA 36 - DU THUYỀN ĐÔ THỊ LỰA CHỌN PHÙ HỢP 
CHO GIA ĐÌNH

• Aquila 36 phù hợp đi lại trên địa hình sông ngòi ở Việt Nam vì sở hữu mớn nước thấp.
• Có thể chui lọt qua những cây cầu có độ tĩnh không thấp ở các đô thị lớn như Tp Hồ Chí Minh.
• Có thể cập thẳng vào bãi biển mà không cần bến bãi.
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Bạn muốn những chuyến du ngoạn ra ngoài thành phố cùng gia đình hay nhóm 
bạn thích những bữa tiệc ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn.

Hay cùng nhóm bạn đi câu cá và vẫn cần có nơi ngả lưng 
nghỉ ngơi, thậm chí có thể qua đêm trên biển… 
Không gian sinh hoạt chung trải dài từ trước ra sau tạo sự liên 
kết giúp mọi thành viên được giao lưu kết nối với nhau trong 
suốt hành trình.
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SƠ ĐỒ PHÒNG NGỦ SƠ ĐỒ BOONG CHÍNH

AQUILA 36 THÔNG SỐ KỸ THUẬT LAYOUT

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

Chiều dài tối đa     10,96 M

Bề ngang     4,45 M

Mớn nước    0,6 M

Chiều cao tối đa    3,05 M

Trọng lượng    8.800 kg

ĐỘNG CƠ & CÔNG SUẤT 

Công suất máy tiêu chuẩn  2 x YAMAHA 250HP

Tiêu thụ nhiên liệu   80L/H @15 Knots

Vận tốc trung bình   15 Knot

Phạm vi hoạt động   400Km/15 Knots 

Tổng dung tích nhiên liệu  1.350 L

Tổng dung tích nước sạch  200 L

Tổng dung tích nước thải  160 L

Công suất tối đa   YAMAHA 2 x 400HP

NỘI THẤT - TIỆN ÍCH 

Tổng số hành khách   20

Tổng số phòng ngủ   02

Tổng số phòng tắm   02 + 1 vòi sen ngoài trời
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MANG ĐẦY ĐỦ TÍNH NĂNG CỦA CHIẾC DU THUYỀN GIẢI TRÍ:
• Từ bếp nướng trên boong, bàn ăn gấp gọn với chỗ ngồi rộng rãi để tổ chức những bữa 

tiệc nhẹ trên mặt nước đến việc bố trí hai phòng ngủ đặt hai bên thân thuyền có toilet 
và vòi sen riêng đảm bảo không gian riêng tư trên du thuyền. 

• Bộ đôi máy ngoài cho Aquila 36 đủ mạnh mẽ để đi trên cả sông và biển với tốc độ cao 
và sự ổn định trên mặt nước và rất dễ xử lý khi hút phải rác và vật thể lạ trên sông.

• THIẾT KẾ HYDROFOIL: Công nghệ cánh ngầm mang lại hiệu quả tuyệt vời khi áp 
dụng với Aquila. Mũi thuyền nâng cao hơn khỏi mặt nước giúp lướt nhanh hơn và 
tiết kiệm nhiên liệu lên đến 35%.

PHIÊN BẢN CRUISER 
• Boong chính được bao bọc kín hoàn toàn bởi kính trong suốt, vẫn có được tầm nhìn 
toàn cảnh từ bên trong thuyền.
• Cửa ra vào có khóa kín tạo không gian riêng tư.
• Đặc biệt an toàn cho những chuyến đi dài ngày trên biển.
• Phù hợp để sử dụng trong điều kiện thời tiết tại Việt Nam.

AQUILA 36 CHO BẠN NHIỀU TRẢI NGHIỆM VÀ GIÁ TRỊ 
KINH TẾ HƠN NHỮNG LOẠI DU THUYỀN CÙNG 
KÍCH CỠ.
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44

• Du thuyền sang trọng, đẳng cấp tựa như biệt thự nổi cho những chuyến đi vài ngày trên biển.
• Nơi gặp gỡ các đối tác quan trọng để thương thảo và ký kết hợp đồng.
• Nơi hẹn hò, tổ chức những sự kiện riêng tư và ấm cúng.
• Nơi bạn được thư giãn, tận hưởng và trải nghiệm không gian riêng theo cách bạn muốn.

AQUILA 44 - DU THUYỀN CHO 
THUÊ (CHARTER) SỐ 1 THẾ GIỚI
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Tầng thượng là nơi có thể bố trí buồng 
lái, vừa có tầm nhìn bao quát khi lái 
thuyền, vừa tạo không gian riêng tư 
tách biệt với boong chính bên dưới.

Các không gian sinh hoạt chính trên thuyền được thiết kế kết 
nối xuyên suốt với nhau tạo sự liên kết và đi lại an toàn.
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THIẾT KẾ 3 HOẶC 4 PHÒNG NGỦ
Có phòng ngủ dành cho thuyền viên để tối đa chỗ nghỉ cho hành khách trên thuyền.
Phòng ngủ trang bị giường đôi lớn hoặc giường đơn, nội thất ốp gỗ sang trọng và 
tinh tế. Trong phòng ngủ có bàn làm việc, cửa sổ lớn để ngắm cảnh đẹp bên ngoài. 
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PHÒNG NGỦ SANG TRỌNG, TIỆN NGHI
Bạn hoàn toàn có thể thư giãn trên chiếc giường êm ái, tận hưởng cảm 
giác bồng bềnh trên mặt nước, thả hồn theo tiếng sóng đại dương vỗ 
đập vào thân thuyền…

Bên trong khu vực sinh hoạt chung thiết kế cửa sổ kính tạo tầm nhìn 
toàn cảnh càng làm cho không gian rộng và thoáng.
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TẦNG THƯỢNG
FLYBRIDGE

3 PHÒNG NGỦ
+ PHÒNG THUỶ THỦ

4 PHÒNG NGỦ
+ PHÒNG THUỶ THỦ

BOONG CHÍNH

AQUILA 44 THÔNG SỐ KỸ THUẬT LAYOUT
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KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

Chiều dài tối đa     13,44 M

Bề ngang     6,56  M

Mớn nước    1,00 M

Chiều cao tối đa    5,70 M

Trọng lượng    18.240kg

ĐỘNG CƠ & CÔNG SUẤT 

Công suất máy tiêu chuẩn  2 x 225 HP VOLVO D4

Tiêu thụ nhiên liệu theo vận tốc   106 L/h @20 Knots

Tiêu thụ nhiên liệu theo vận tốc   9.5 L/h @6.5 Knots

Vận tốc trung bình   15 Knot

Phạm vi hoạt động   1.330 km / 6.5 Knots

Tổng dung tích nhiên liệu  1.100 L

Tổng dung tích nước sạch  680 L

Tổng dung tích nước thải  240 L

Công suất tối đa

Diesel 2 x Volvo Penta với V Drive gearbox - D4 320 HP

NỘI THẤT - TIỆN ÍCH 

Tổng số hành khách   21 người / 07 qua đêm

Tổng số phòng ngủ   3 - 4

Tổng số phòng tắm   03 + 1 vòi sen ngoài trời
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54 AQUILA 54 - DINH THỰ ĐẲNG CẤP TRÊN MẶT NƯỚC
SỞ HỮU ĐẦY ĐỦ TÍNH NĂNG CỦA MỘT SIÊU DU THUYỀN
• Tầng thượng - Sky lounge 
• Lối đi xung quanh Sky lounge (Walk around)
• Lối đi trực tiếp từ Sky lounge xuống mũi thuyền (Bridge-to-Bow Steps)
• Lựa chọn lắp đặt khu vực bếp dưới thân du thuyền - Galley down
• Thiết kế nội thất theo yêu cầu tối đa 5 phòng ngủ (Customize)
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SKY LOUNGE
Aquila 54 khai thác triệt để 
tính đa dụng trên du thuyền khi 
biến tầng thượng trở thành Sky 
lounge với tùy chọn không gian 
kín hoặc mở.

Sky lounge có thể điều khiển đóng 
mở phần mặt nóc để đón không 
khí từ bên ngoài.

Lối đi xung quanh bên ngoài Sky 
lounge mang đến cái nhìn toàn 
cảnh hơn từ trên cao.

Aquila tiên phong trong việc thiết kế lối đi thẳng trực tiếp từ tầng thượng 
đi xuống mũi thuyền, đề cao tính tiện dụng và sự an toàn. Đây không 
chỉ là sự tiên phong về tính năng mà còn là sự thấu hiểu khách hàng.
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MAIN DECK
Du thuyền hai thân sở hữu diện tích sử dụng cực kỳ rộng rãi, thiết kế hiện đại 
tận dụng tối đa không gian phục vụ giải trí.
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Khu vực bếp được bố trí dưới thân 
thuyền giúp cho không gian sinh hoạt 
trên boong chính (Main deck) rộng 
rãi hơn nhằm phục vụ cho nhiều hoạt 
động giải trí và mang đến sự riêng tư 
tuyệt đối cho chủ sở hữu.

GALLEY DOWN
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Boong chính

Sơ đồ 4 phòng ngủ

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

Chiều dài tối đa     16,50 M

Bề ngang     7,60 M

Mớn nước    1,32 M

Chiều cao tối đa    6,02 M

Trọng lượng    24.000 kg

ĐỘNG CƠ & CÔNG SUẤT 

Công suất máy tiêu chuẩn  2 X 550 HP Cummins   

     Inboard

Vận tốc trung bình   16.5 Knots

Vận tốc tối đa    19 Knots

Tổng dung tích nhiên liệu  2.200 L

Tổng dung tích nước sạch  1.000 L

Tổng dung tích nước thải  340 L

Công suất tối đa

Diesel 2 x Volvo Penta với V Drive gearbox - D8 600 HP

NỘI THẤT - TIỆN ÍCH 

Tổng số hành khách   40

Tổng số phòng ngủ   04

Tổng số phòng tắm   04 + 1 vòi sen ngoài trời

AQUILA 54 THÔNG SỐ KỸ THUẬT LAYOUT
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Sự ưu ái đặc biệt dành riêng cho thị
trường Việt Nam khi tất cả model của
Aquila đều có thể thay đổi thiết kế nội
thất theo yêu cầu của khách hàng.

Thiết kế tối đa 5 phòng ngủ.

TV tại các phòng ngủ dành cho khách 
được xếp gọn khéo léo lên trần nhà

CUSTOMIZE
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AQUIL A 70 - ĐẲNG CẤP SIÊU DU THUYỀN HAI THÂN
Với thành công của Aquila 44, dòng du thuyền hai thân charter số 1 thế giới, Aquila tự tin bước vào thế giới 

siêu du thuyền với Aquila 70.

Aquila 70 sở hữu không gian sử dụng lớn hơn tưởng tượng của bạn. Không chỉ mang đến trải nghiệm vượt xa 
mọi giới hạn khi dẫn đầu nghệ thuật sáng tạo về tính năng, mà còn mang đến màn trình diễn mãn nhãn với 

thiết kế đẳng cấp dành cho những ai thấy được Aquila 70 trong tầm mắt.
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TÍNH NĂNG
Lối đi trực tiếp từ Sky lounge xuống mũi thuyền 
(Bridge-to-Bow Steps)
Lối đi xung quanh Sky lounge (Walk around)

Tầng thượng - Sky lounge 
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nội thất
Phòng khách được trang bị nội thất hàng 
đầu với bộ sofa Mobydick của nhà Natuzzi, 
Italia.

Các thiết bị điều khiển sử dụng màn hình 
gương (Glass Cockpit System) kết hợp 
giữa Garmin và Volvo Penta

Vòi rửa chén (faucet) sử dụng 
công nghệ chạm để tắt mở
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Lựa chọn lắp đặt khu vực bếp dưới thân du thuyền - Galley down
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Chiều dài     21,26 M
Bề ngang     8,20 M
Mớn nước     1,45 M
Phân cấp đường thuỷ    SB
Số phòng ngủ tuỳ chọn thiết kế   3 - 4 - 5 - 6
Số khách (tối đa)    65

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DUNG TÍCH 
Dung tích nhiên liệu    5.480 L 
Dung tích nước sinh hoạt   1.560 L
Dung tích nước thải    740 L
Trọng lượng     50.000 KG

ĐỘNG CƠ 
2 x VOLVO PENTA D11 - 800 HP

Công suất tối đa
2X VOLVO PENTA D13 - 1000 HP

Tầng thượng 

Sơ đồ 4 phòng ngủ
Thiết kế nội thất có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng 
Thiết kế nội thất theo yêu cầu 3 - 6 phòng ngủ (Customize)

PHÒNG NGỦ
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AQUILA 14 SPORT

AQUILA 14 TILLER

RIBS

RIB, viết tắt của “Rigid Inflatable Boat” là loại xuồng 
bơm hơi có đáy cứng thường được trang bị cho du 
thuyền để làm thuyền cứu hộ hoặc đi vào các vùng 
nước cạn. 

Khác với các loại RIB truyền thống, mẫu thuyền RIB hai 
thân của Aquila có những tính năng vượt trội:

• Tốc độ cao, ổn định khi lướt trên mặt nước.

• Bề mặt rộng, không gian trên boong thoải mái hơn loại 
RIB đơn thân cùng chiều dài.

• Thiết kế phù hợp gắn trên các mẫu du thuyền của 
Aquila.

Chiều dài     4,19 M
Bề ngang     2,09 M
Trọng lượng     327 KG
Động cơ tiêu chuẩn   40HP
Động cơ tối đa     70HP
Số lượng khách tối đa   10

Phần thân phao nổi lên khỏi mặt nước
 linh hoạt cho thuyền khi có sự cố

THÔNG SỐ KỸ THUẬT AQUILA 14 RIB
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SAIGON YACHT AND MARINA JOINT STOCK COMPANY 
Address: 180C, Hai Ba Trung Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: [+84] 028 54333 911  I  Hotline: 0909 090 833 
Email: info@saigonyacht.com 

www.saigonyacht .com


