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Như ngọn sóng từ đại dương tìm được 
miền đất hứa, như nhạc phẩm mang dấu 
ấn của cả đời người, Vega City Nha Trang 
ẩn chứa vẻ đẹp thông thái của những lựa 
chọn tinh tường tiếp nối nhau nhằm hiện 
thực hóa giấc mơ về thành phố của những 
cuộc vui không giới hạn. 

Vega City Nha Trang – nơi cùng bạn sàng 
lọc những điều tốt đẹp nhất và chọn ra 
dấu ấn để đời của chính mình.
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Trải qua hơn một thập kỷ chuyển mình mạnh mẽ, KDI Holdings đã trở thành một 
trong những tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam với mạng lưới đối tác 
vươn khắp thế giới. Với tầm nhìn dài hạn và triết lý kinh doanh nhân văn - bền 
vững, KDI Holdings tự đặt cho mình mục tiêu nâng tầm chất lượng cuộc sống 
cộng đồng khi mở rộng sang các lĩnh vực đòi hỏi không chỉ "một cái đầu lạnh, 
một trái tim nóng" mà còn "một con mắt tinh tường": Giáo dục S.T.E.A.M, 
nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư tài chính, năng lượng tái tạo, bất động sản và 
thiết kế nội thất cao cấp.

Vươn mình lên những tầm cao mới, dự án tỷ đô - Vega City Nha Trang là dấu ấn 
để đời, nơi đúc kết tinh hoa và bản lĩnh dấn thân của KDI Holdings với vai trò tiên 
phong kiến tạo và thúc đẩy nền kinh tế đêm tại Nha Trang.

Vega City Vân Đồn

Vega City là đơn vị duy nhất quy tụ được nhiều 
thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới cùng xây 
dựng và kiến tạo các dự án tỷ đô như NDA 
Group, Huyndai Engineering & Construction, 
Meliá Hotels & Resorts... 
Dự án tiêu biểu: Vega City Nha Trang, Vega 
City Vân Đồn, Vân Đồn Marina

Khởi đầu với dự án điện gió tại Đắk Lắk, 
KDI Power hướng tới xây dựng hệ thống 
điện gió chất lượng, nâng cao đời sống của 
người dân địa phương và sự phát triển 
của ngành năng lượng tái tạo Việt Nam.

Tầm cao khác biệt của KDI Holdings chính là sự tổng hoà của những lựa chọn tài 
ba và tinh tế. KDI Holdings – Mang lại những giá trị tốt đẹp hơn cho cuộc sống!

Bất �ộng sản
Vega City 

Năng lượng
tái tạo
KDI Power 

01 thập kỷ
Đầu tư và phát triển trong hơn

100 mw
Công suất hơn

Bằng việc áp dụng công nghệ cao, quy trình sản xuất 
nông nghiệp sạch khép kín, KDA đã tiên phong xuất 
khẩu nông sản cao cấp sang thị trường Trung Quốc, 
Singapore, Hàn Quốc, góp phần thay đổi bộ mặt 
nông thôn và cả đời sống người dân Việt Nam.

Nông nghiệp xanh 
KDA 

3.700 tấn
Xuất khẩu hơn

Tiên phong đưa giáo dục S.T.E.A.M vào giảng dạy 
với hơn 68 phòng thí nghiệm, KDI Education được 
vinh danh là 1 trong 12 đơn vị tiêu biểu nhất nhận 
giải thưởng I-STAR 2019. Đội sáng chế trẻ của KDI 
Education vinh dự nằm trong top 8 vô địch cuộc thi 
Robot toàn cầu Makex Robotics Competition.

Giáo dục S.T.E.A.M
KDI Education 

33.000
Đào tạo hơn

học sinh

Chú trọng đến từng đường nét thiết kế tinh xảo 
cùng chất liệu cao cấp, EuroStyle là nhà cung cấp 
nội thất và giải pháp thiết kế, nơi quy tụ các 
thương hiệu đẳng cấp thế giới như THG Paris, 
Minotti, Antonio Lupi, Dornbracht.  Những sản 
phẩm của EuroStyle đã xuất hiện ở hàng trăm 
công trình nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng gồm Lotte 
Hotel, Bitexco, JW Marriott Villa ... 

Nội thất cao cấp
EuroStyle 

05 sao
Chất lượng đạt chuẩnChọn nhân văn

Ghi dấu ấn
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Đối tác đỉnh cao
tự hào hội tụ

Vượt qua muôn vàn yêu cầu khắt khe, Vega City Nha Trang - viên ngọc báu với tất cả tâm huyết và tinh hoa của chủ đầu 
tư KDI Holdings, nay vươn mình toả sáng tự hào là nơi duy nhất quy tụ những đối tác đỉnh cao trong ngành kinh doanh tỷ 
đô trên thế giới.

• Hơn 50 năm quản lý chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng hạng sang trên hơn 6 quốc gia. 
• Đơn vị quản lý và vận hành Gran Meliá Signature Villa - thương hiệu đầu tiên tại  

Đông Nam Á được lựa chọn và phát triển.

Gran Meliá  
Hotels & Resorts:

• Đơn vị quản lý du lịch nghỉ dưỡng lớn nhất tại Tây Ban Nha, lớn thứ ba tại Châu Âu 
và vận hành hơn 374 khách sạn tại hơn 40 quốc gia trên 4 lục địa.

• Đơn vị quản lý khách sạn Meliá Nha Trang Bay 

Meliá Hotels 
International: 

• Đơn vị sở hữu và điều hành của 4.100 khách sạn hạng sang tại 95 quốc gia trên 
khắp 5 châu lục. 

• Đơn vị quản lý khách sạn Rixos Nha Trang Beach Resort & Spa

Accor Hotels: 

• Đơn vị quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng hạng sang đến từ Hồng Kông, sở hữu 
hơn 28 khách sạn cao cấp tại hơn 16 quốc gia trên thế giới

• Đơn vị quản lý khách sạn New World Nha Trang Bay

Rosewood  
Hotels & Resorts

• Công ty xây dựng số 1 Hàn Quốc với 70 năm kinh nghiệm đã song hành cùng 
nhiều công trình biểu tượng tại Việt Nam như tháp tài chính Bitexco, khách sạn                
JW Marriott Hà Nội.

Hyundai Engineering & 
Construction: 

• Đơn vị tư vấn và thiết kế cảnh quan hàng đầu thế giới với hơn 18 năm kinh nghiệm, 
thực hiện hơn 300 dự án cao cấp tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Á. 

NDA Group: 
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| 현대건설 C.I.

1. 가로형 (Positive)

(영문)

(국문)

(영문) (국문)

(영문) (국문)

(영문)

(국문)

2. 가로형 (Negative)

4. 세로형 (Negative)

3. 세로형 (Positive)
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Gran Meliá Signature Villa
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Rực rỡ vào ban ngày,  
lấp lánh khi về đêm

Như một sự hữu duyên 
thiên định, sau nhiều 
tháng ngày tìm kiếm,  
KDI Holdings đã cẩn trọng 
chọn Nha Trang - thành 
phố sôi động với tiềm 
năng lớn đang dần chuyển 
mình trở thành đô thị du 
lịch mang tầm quốc tế, 
tiếp đón trên 7 triệu lượt 
du khách mỗi năm.

Tại đây, ngay trên vùng 
đất “toạ sơn hướng thuỷ” 
nơi Bãi Tiên huyền thoại, 
Vega City Nha Trang được 
tạo tác như viên bảo ngọc 
được mài dũa giữa chốn 
đất tiên, vươn mình toả 
sáng với quy mô tầm cỡ 
của một kinh đô du lịch 
thượng lưu -  rực rỡ vào 
ban ngày, lấp lánh khi  
về đêm. 

Thiên đường  
nghệ thuật 

 - nghỉ dưỡng
 - giải trí ven biển 

duy nhất tại  
Nha Trang
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Âm hưởng 
kiến trúc vị nhân sinh 

Không dừng lại ở một  
khái niệm đầu tư và nghỉ 
dưỡng giải trí đơn thuần, 
Vega City Nha Trang 
mang đậm triết lý “vị nhân 
sinh” nơi con người là hạt 
nhân và là khởi nguồn 
của mọi phát kiến, sáng 
tạo. Phong cách kiến trúc 
“vị nhân sinh” thấm đẫm 
trong mọi ngóc ngách 
của dự án, đến từ sự kết 
hợp tuyệt vời giữa những 
nghiên cứu khoa học về 
giới hạn của 5 giác quan 
nhằm tạo nên một đô thị 

ngang tầm mắt lý tưởng, 
giúp mở rộng tương tác, 
kết nối giữa con người với 
con người, con người với 
kiến trúc, con người với 
thiên nhiên. Nơi người hòa 
trong cảnh, cảnh hòa với 
nghệ thuật để cùng thăng 
hoa, Vega City Nha Trang 
sẽ trở thành điểm hẹn lý 
tưởng nơi lợi ích song hành 
cùng niềm vui, được ví như 
một bàn tiệc đủ vị, hấp 
dẫn gọi mời và níu chân du 
khách chẳng muốn rời.

99 tiện ích  
và điểm 
check-in
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Shophouse tiểu khu Caribbean
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Top 10 vịnh biển đẹp 

nhất hành tinh

Trái tim mới của kinh đô 
du lịch thượng lưu

Ôm trọn 2 km bờ cát mịn 
như nhung tại phía Bắc 
thành phố Nha Trang - một 
trong những vịnh biển đẹp 
nhất hành tinh, nơi câu 
chuyện huyền thoại về Bãi 
Tiên uy linh lẩn khuất dưới 
những vạt rừng nhuốm màu 
bí ẩn, Vega City Nha Trang 
sở hữu địa thế “vượng lộc - 
đắc tài” theo quan niệm của 
phương Đông. 

Với vị thế trung tâm đắc 
địa hiếm có, chỉ cách Trần 
Phú chưa đầy 15 phút lái 
xe, Vega City Nha Trang 
đủ gần để bạn hòa chung 
không khí sôi nổi của phố 
thị, nhưng cũng đủ xa để 
bạn tận hưởng một phong 
cách giải trí thượng lưu 
hoàn toàn khác biệt nơi  
trái tim mới của “kinh đô  
du lịch” Việt Nam.
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Chào mừng bạn đến với Vega City Nha Trang!
Thành phố ánh sáng và lễ hội –  

Biểu tượng mới của kinh đô du lịch Nha Trang,  
điểm “phải đến” của hàng triệu du khách.



18  Vega City Nha Trang 

Vượt qua cánh cổng thiên 
thần tại đại lộ Phạm Văn 
Đồng, cung đường nghệ 
thuật & ánh sáng của 
Vega City Nha Trang sẽ 
đưa lữ khách đến những 
trải nghiệm du lịch, giải trí 
và văn hoá độc nhất. Trải 
dài trên 934m với hàng 
trăm điểm “check-in”, 
đây là nơi bạn tận hưởng 

những lễ hội 4 mùa sôi 
động, đắm chìm trong 
những khoảnh khắc của 
điệu Hula nóng bỏng, hoá 
thân thành chàng thuỷ 
thủ dong thuyền qua vùng 
Caribbean huyền thoại 
hay khám phá những sắc 
màu văn hoá của vùng 
Polynesia cổ kính.

Shophouse tiểu khu Europe

Cung đường
nghệ thuật & ánh sáng
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Vega Walk of Fame

Đại lộ  
danh vọng

Lần đầu tiên và duy nhất 
tại Việt Nam, Đại lộ danh 
vọng Vega Walk of Fame 
ra mắt như một nơi tôn 
vinh thành tựu của những 
nghệ sỹ lớn, những nhân 
vật có tầm ảnh hưởng tại 
Việt Nam và quốc tế. 

Đặc biệt hơn cả, Vega 
Walk of Fame còn là nơi 
ghi dấu ấn của những chủ 
nhân tiên phong toả sáng 
như những vì sao ưu tú 
trên bầu trời danh vọng.
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Thưởng ngoạn thanh âm của đất trời. 
Đắm chìm trong khung cảnh thần tiên cùng 

vô vàn hoạt động giải trí dưới đại dương.



22  Vega City Nha Trang 

Trải rộng trên diện tích gần 
20.000 m2 với hơn 122 
loài san hô và hơn 81 hệ 
thực vật biển, công viên 
san hô – Vạn San Đảo rực 
rỡ lung linh hứa hẹn trở 
thành điểm đến không thể 
bỏ qua tại Nha Trang. Với 
cảnh sắc kỳ vĩ tráng lệ chất 
chứa triết lý nhân văn, Vạn 
San Đảo là tâm huyết của 

KDI Holdings nhằm tái hiện 
những tuyệt tác kỳ quan 
thế giới thu nhỏ, cũng như 
tổ chức muôn vàn hoạt 
động giải trí khám phá dưới 
đáy đại dương, kết hợp 
cùng các chương trình đào 
tạo và chăm sóc san hô 
nhằm tái tạo hệ sinh thái 
biển quý giá.

Công viên san hô  
Vạn San Đảo

Vạn San Đảo
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Lotus Opera 
và những show diễn 

suốt 4 mùa

Nở bừng trong không 
gian duy mỹ, lấy cảm 
hứng kiến trúc từ cánh 
hoa sen – biểu tượng 
văn hoá nghệ thuật 
Việt Nam, Lotus Opera 
với sức chứa lên tới 
1.000 người sẽ là nhà 
hát đầu tiên tại Nha 
Trang quy tụ những 

show đẳng cấp của 
những nghệ sỹ hàng 
đầu, nơi tổ chức tuần 
lễ thời trang, sân khấu 
kịch nghệ thực cảnh 
thu hút hàng triệu khán 
giả trong nước và quốc 
tế cùng thổn thức theo 
những trầm bổng của 
âm nhạc đỉnh cao.

Chương trình nghệ thuật Lotus Opera
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Đường 
dạo bộ 

ven biển

Vega 
Beach Club

Được thiên nhiên ưu 
đãi với bờ biển dài  
2 km ôm trọn dự án, 
đường dạo bộ ven 
biển Vega City Nha 
Trang sở hữu cảnh sắc 
thiên nhiên kỳ ảo – nơi 
những dải cát trắng 
chạm sóng xanh biếc 
xen lẫn cùng rặng 

san hô đa sắc đầy              
mê hoặc. Dạo bộ trên 
bờ biển, giữa không 
gian khoáng đạt và bao 
la, ta bỗng thấy mọi ưu 
phiền hoá thinh không, 
chỉ còn lại cảm giác an 
yên nhẹ nhàng chẳng 
đâu có được.

Chiếm trọn vị trí trên 
bán đảo hơn 4.000 m2, 
câu lạc bộ trên biển – 
Vega Beach Club rực 
rỡ như ngôi sao sáng 
nhất trên biển trời 
Vega City Nha Trang. 
Chạm vào cánh cửa 
của Vega Beach Club 
là mở ra thiên đường 

giải trí với những cuộc 
vui không nghỉ cả ngày 
và đêm, nơi vang lên 
những bản nhạc đến 
từ DJ đỉnh cao thế 
giới, trải nghiệm Sky 
Lounge sang trọng 
hướng biển hay tận 
hưởng sự riêng tư của 
VIP Club. 

Đường dạo bộ ven biển Vega Beach Club
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Với muôn vàn cung bậc của trái 
tim, từ êm đềm thảnh thơi đến 
cháy bừng hứng khởi, Vega 
Continental Shopping Plaza 

mang đậm cảm hứng cuộc đại hải 
trình vĩ đại, nơi nhịp sống rộn ràng 
không ngừng nghỉ, thắp sáng lên 
một khung trời lễ hội. 
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Shophouse tiểu khu Caribbean
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Vega Continental 
Shopping Plaza mở ra cơ 
hội trải nghiệm, khám phá 
văn hóa của năm châu bốn 
bể. Với hàng trăm điểm 
dừng chân mua sắm và 
khám phá ẩm thực đa châu 

lục, 173 căn shophouse với 
kiến trúc độc đáo, dẫn du 
khách băng qua đại dương 
xanh thẳm, đặt dấu chân 
lên những vùng đất mới lạ, 
từ Caribbean đến Europe, 
từ Hawaii đến Polynesia. 

Trải nghiệm
đa châu lục

Lotus Opera
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Shophouse  
chạm sóng liền cát
duy nhất tại Nha Trang

Sở hữu vị trí đắt giá có 
một không hai tại trung 
tâm Nha Trang - quần 
thể shophouse tại Vega 
Continental Shopping 
Plaza là bảo chứng vàng 
cho khả năng sinh lời hấp 
dẫn. Không những thế, đây 
còn là nơi tạo nên những 
điểm hẹn giao lưu lý tưởng 
- nơi các đường biên mềm 
và công trình nghệ thuật 
được bố trí với tỷ lệ “ma 
thuật”, tối ưu trong ngưỡng 
cảm xúc của 5 giác quan: 
hệ thống nhà hàng, quán 

xá cùng vô vàn tiện ích 
được thiết kế ngang tầm 
mắt thâu trọn mọi ánh 
nhìn. Những khung cửa 
kính trải rộng, tầng hầm tối 
ưu, vỉa hè linh hoạt, chiều 
cao tầng trệt lên tới 6m, 
được bao quanh bởi nhiều 
điểm dừng chân, cảnh 
quan thú vị thay đổi sau 
mỗi 5 phút dạo bước qua 
những cung đường uốn 
lượn... Tất cả đã tạo ra một 
thiên đường mua sắm đầy 
sắc màu ngập tràn hứng 
khởi.
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Shophouse tiểu khu Caribbean
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Ngự trị đỉnh cao không đơn thuần 
là sở hữu vị trí cao nhất của tòa 
nhà, đó còn là những xúc cảm độc 
tôn chỉ riêng dành những chủ nhân 
đẳng cấp. 

Rung động mãnh liệt trước vẻ đẹp 
như mơ của Bãi Tiên huyền thoại, 
KDI Holdings đã tinh tế tạc nên 99  

dinh thự nghỉ dưỡng mang đậm 
phong cách nghệ thuật đương đại 
xen lẫn Á Đông thuần khiết. 

Mỗi dinh thự tựa như một phím 
đàn, một nốt nhạc thăng hoa ngân 
vang trong bản hòa ca âm vang 
giữa khung trời trác tuyệt. 
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Viên ngọc quý  
giữa vịnh biển  
Nha Trang

Đến Vega City Nha Trang 
ta như đứng giữa khung 
trời tuyệt tác của chân 
mây, biển biếc, hòa nhịp 
hân hoan cùng dàn hợp 
xướng của thiên nhiên. 
Từng đường nét kiến trúc 
của dinh thự được tạo tác 
trong sự tỉ mỉ tinh tế, hiện 
thực hoá những giấc mơ về 
một đẳng cấp sống vượt 
chuẩn, để rồi tổng hoà nên 
vũ điệu kiêu sa như viên 
ngọc quý giữa vịnh biển 
Nha Trang.

Bãi Tiên mơ màng tỉnh 
giấc, tự hào ngắm nhìn 
mình trong một diện mạo 
mới cao sang, đánh dấu 
một bước ngoặt vượt thời 
gian, thổi bừng lên khúc 
khải hoàn ngân vang đón 
chào những chủ nhân 
tương lai của một trung 
tâm kinh tế mới.
Hơn cả một điểm dừng 
chân, chọn Vega City Nha 
Trang là chọn ghi dấu 
thành công, là kết quả của 
mấy mươi năm đeo đuổi 
tiền tài danh vọng, và là di 
sản vật chất trân quý để lại 
cho thế hệ mai sau.

Gran Meliá Signature Villa

Gran Meliá Signature Villa
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Gran Meliá Signature Villa
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Cùng Gran Meliá 
chạm mở  
giấc mơ vĩnh cửu

Là 1 trong 20 khu nghỉ 
dưỡng 6* và là điểm đến 
đầu tiên tại Đông Nam Á 
được thương hiệu Gran 
Meliá Hotels & Resorts 
danh giá lựa chọn trên 
toàn thế giới, Gran Meliá 
Signature Villa được đánh 
giá là trục kiến trúc đẹp 
nhất vịnh biển Nha Trang.         
Mang đậm triết lý về sự 

thịnh vượng trường tồn, 
ẩn chứa nét đẹp quyến 
rũ đến từ Tây Ban Nha, 
Gran Meliá Signature Villa 
không chỉ là tuyệt phẩm 
cho những hành trình lãng 
du đầy phong cách của 
giới du lịch sành điệu mà 
còn là tuyệt tác kiến trúc 
chạm mở giấc mơ vĩnh cửu 
của một đời người.

Gran Meliá Signature Villa
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Gran Meliá Signature Villa
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Gran Meliá Signature Villa



Nơi nghệ thuật đỉnh cao
giao thoa cùng
thiên nhiên tuyệt mỹ

Được kết hợp bởi bàn 
tay tinh tế và khối óc kiệt 
xuất của 2 ông lớn trong 
ngành thiết kế là Wilson 
Associates và Minotti – 
Đơn vị thiết kế nội thất 
cao cấp hàng đầu thế giới 
đến từ Ý với hơn 70 năm 
kinh nghiệm, những dinh 
thự trên biển Gran Meliá 
Signature Villa mang âm 
hưởng kết nối thiên nhiên 
với cuộc sống hiện đại, 
là sự hòa trộn hoàn hảo 

của thiết kế tinh xảo và kỹ 
thuật thủ công hoàn mỹ.                
Bước vào mỗi căn dinh thự, 
ta có thể dễ dàng chiêm 
ngắm vẻ đẹp kỳ ảo đến từ 
từng đường nét đa dạng 
sắc màu của những khung 
vòm, cửa chớp hay những 
mái nhà nhấp nhô nhịp 
nhàng như sóng gợn. Tất 
cả tạo nên phong cách 
sống an vượng về vật chất, 
tinh tuý về tâm hồn.

Gran Meliá Signature Villa

Gran Meliá Signature Villa
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Nơi bình minh  
toả rạng  
tiếp hoàng hôn 
lãng mạn

Lấy cảm hứng từ những 
hải trình kỳ vĩ của đại 
dương, chủ đầu tư KDI 
Holdings kiến tạo nên 
những toà tháp kiêu 
hãnh, đứng sánh vai 
cùng gió biển như những 
cánh buồm giang rộng 
hướng về phía mặt trời. 
Đó là Rixos Nha Trang 
Beach Resort & Spa, 
Meliá Nha Trang Bay 
và New World Nha 

Trang Bay – Những cái 
tên lẫy lững thế giới 
trong ngành dịch vụ 
tỷ đô, với quy mô hơn 
2.000 phòng nghỉ, là 
bảo chứng cho vị thế 
lớn mạnh của chủ đầu 
tư KDI Holdings và tiềm 
năng kinh tế vô tiền 
khoáng hậu của Vega 
City Nha Trang.
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Vega City Nha Trang giai đoạn 1
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1. Đường Phạm Văn Đồng kéo dài 
2. Cổng chào 
3. Khách sạn Rixos Nha Trang Beach Resort & Spa
4. Khách sạn Nha Trang Bay Hotels & Suites
5. Vega Beach Club
6. Vega Continental Shopping Plaza 

7. Trung tâm thể thao trên biển
8. Công viên Vạn San Đảo
9. Đường dạo bộ ven biển
10. Quảng trường, cảnh quan 
11. Bến du thuyền
12. Lotus Opera
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13. Khách sạn New World Nha Trang Bay
14. Khách sạn Meliá Nha Trang Bay
15. Toà nhà trung tâm của Gran Meliá 
16. Gran Meliá Signature Resort & Spa Nha Trang 
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Thông Tin Dự Án

Chủ đầu tư:  
Công ty Cổ phần Vega City 
(thuộc Tập đoàn  
KDI Holdings )

Địa chỉ:  
Khu đất liền ven biển Bãi 
Tiên, phường Vĩnh Hòa,  
thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

Tổng diện tích dự án:  
43,81 ha 
(Giai đoạn 1: 15,61 ha)

Đối tác phát triển: 
Đơn vị quản lý vận hành: Accor Hotels, Rosewood Hotels & Resorts,  
Meliá Hotels International, Gran Meliá Hotels & Resorts.
Nhà thầu xây dựng: Hyundai Engineering & Construction
Thiết kế cảnh quan, kiến trúc và nội thất: NDA Group, Minotti và Wilson Associates

Tiện ích của toàn dự án: 
Bãi biển dài: Quy hoạch dài ~ 2 km 
Lotus Opera: 
• Cảm hứng thiết kế từ cánh hoa sen – biểu tượng văn hoá Việt Nam 
• Tổng diện tích: 3.495 m2  
Vega Beach Club: 
• Sức chứa: lên tới 1.000 người
• Tiện ích điểm nhấn: CLB Biển, quầy bar, sàn nhảy, khu DJ, Cabana trên cao
Vega Walk of Fame: 
Vị trí: Dọc đường Phạm Văn Đồng nhỏ kéo dài từ cổng chào đến khu vực dinh thự  – lấy 
cảm hứng từ con đường danh vọng tại Hollywood, nơi vinh danh những nhà đầu tư tại 
Vega City Nha Trang, những nhân vật có tầm ảnh hưởng và nghệ sỹ lớn.
Khu quần thể san hô tự nhiên – Vạn san đảo: Tương lai phát triển thành công viên san 
hô lớn nhất Việt Nam. Tổng diện tích: 3.518 m2 
Vega Continental Shopping Plaza (tổng diện tích đất 18.403 m2, 173 căn): Quần thể 
Shophouse chạm sóng liền cát duy nhất tại Nha Trang.

Sản phẩm chính: 
• Căn hộ khách sạn 
• Nhà phố thương mại 
• Dinh thự
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DỰ ÁN PHÁT TRIỂN
TRONG TƯƠNG LAI
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN
TRONG TƯƠNG LAI

Đại lộ Phạm Văn Đồng kéo dàiĐại lộ Phạm Văn Đồng kéo dài
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Hướng đi Tp. Nha Trang

Hướng đi Tp. Nha Trang
01

02

06
06

03

04

05

01 VIP Club Cổng chào

02 Toà nhà trung tâm của Gran Meliá Du Thuyền

03 Trung tâm thể thao trên biển Vega Beach Club

04 Nhà hàng 5 sao Đại lộ danh vọng

05 VIP Lounge

06 Núi Cô Tiên

Lotus Opera

Vạn San Đảo

Lotus Opera

1 Khu VIP
2 Nhà hát nghệ thuật đương đại 
3 Hồ nước cảnh quan 

Toà nhà trung tâm của Gran Meliá
 
4 Hồ nước cảnh quan 
5 Gym 
6 Bể bơi
7 Pool Bar
8 Hồ bơi trẻ em
9 Khu tắm tráng 
10 Seating Pods
11 Bar & Lounge
12 Nhà hàng Buffet 
13 Nhà hàng đặc biệt
14 Signature Restaurant
15 Rooftop bar ngắm biển
16 Bãi tắm

 
                          Vega Beach Club  

17 CLB biển 
18 Vip Club
19 Nhà hàng ngoài trời 
20 Nhà hàng trong nhà
21 Cabana và bể bơi sát biển 
22 Sky Lounge 
23 Quầy Bar
24 Sàn nhảy 
25 Khu DJ 

Khách sạn Rixos Nha Trang Beach Resort & Spa
 
26 Bồn hoa tiểu cảnh
27 Khu biểu diễn ngoài trời 
28 Outdoor Playground 
29 People bar & lounge
30 People Restaurant 
31 Pool Sundeck
32 Bar 
33 Khu đỗ xe ngoài trời 
34 Bãi tắm 

                   Khách sạn New World Nha Trang Bay 

35 Sảnh check in 
36 Phòng chờ cô dâu
37 CLB trẻ em
38 Gym 
39 Spa
40 Phòng trưng bày sự kiện 
41 Ball room 
42 Meeting room
43 Nhà hàng Buffet 
44 Bể bơi

 Khách sạn Meliá Nha Trang Bay

45                         VIP lounge
46 Sảnh check in 
47 Sảnh chờ
48 Quầy Bar
49 Gym 
50 Spa 
51 Meeting Room 
52 Ball Room 
53 Gaming zone 
54 Specially Restaurant
55 Bể bơi
56 Pool Bar
57 Bể bơi trẻ em
58 Mini Club 
59 Khu kem 
60 Quầy lưu niệm
61 Nhà hàng phục vụ cả ngày Meliá

Khách sạn Nha Trang Bay Hotels & Suites

62 Seating Lounge
63 Lobby Bar
64 Sảnh chờ
65 Terrace
66 Phòng rượu và cigar 
67 Phòng họp
68 Trung tâm làm đẹp
69 Spa Hamman
70 Specially Restaurant
71 Gym indoor & outdoor 

72 Main Pool
73 Group lobby

Vega Continental Shopping Plaza
 
74 Quảng trường trung tâm 
75 Đường dạo bộ ven biển 
76           Quảng trường Polynesia
77 Tổ hợp vui chơi giải trí trên biển  
78 Hồ nước khu Europe
79 Con đường ánh sáng 
80 Khu tiểu cảnh quan Caribbean
81 Khu check in Europe
82 Cổng chào Shophouse
83 Bãi tắm 
84 Ghế nghỉ bãi tắm 
85 Hầm để xe 
86 Đài phun nước
87     Tranh bích họa khu Caribbean
88 Khu ngắm cảnh 

hoàng hôn và bình mình

Gran Meliá Signature Villa
 
89 Bến du thuyền 
90 Điểm check in 
91 Sảnh đón VIP 
92 Các đường dạo buggy
 
                             Khu vực chung

93 Đại lộ danh vọng 
94 Hành lang cây xanh 
95 Tuyến xe Bus Vega City 
96 Kinh tế đêm 
97 Vạn san đảo
98  Nhà máy giặt là 

tiêu chuẩn quốc tế
99 Cổng chào dự án 
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Hướng đi Tp. Nha Trang

Hướng đi Tp. Nha Trang
01

02

06
06

03

04

05

01 VIP Club Cổng chào

02 Toà nhà trung tâm của Gran Meliá Du Thuyền

03 Trung tâm thể thao trên biển Vega Beach Club

04 Nhà hàng 5 sao Đại lộ danh vọng

05 VIP Lounge

06 Núi Cô Tiên

Lotus Opera

Vạn San Đảo

Lotus Opera

1 Khu VIP
2 Nhà hát nghệ thuật đương đại 
3 Hồ nước cảnh quan 

Toà nhà trung tâm của Gran Meliá
 
4 Hồ nước cảnh quan 
5 Gym 
6 Bể bơi
7 Pool Bar
8 Hồ bơi trẻ em
9 Khu tắm tráng 
10 Seating Pods
11 Bar & Lounge
12 Nhà hàng Buffet 
13 Nhà hàng đặc biệt
14 Signature Restaurant
15 Rooftop bar ngắm biển
16 Bãi tắm

 
                          Vega Beach Club  

17 CLB biển 
18 Vip Club
19 Nhà hàng ngoài trời 
20 Nhà hàng trong nhà
21 Cabana và bể bơi sát biển 
22 Sky Lounge 
23 Quầy Bar
24 Sàn nhảy 
25 Khu DJ 

Khách sạn Rixos Nha Trang Beach Resort & Spa
 
26 Bồn hoa tiểu cảnh
27 Khu biểu diễn ngoài trời 
28 Outdoor Playground 
29 People bar & lounge
30 People Restaurant 
31 Pool Sundeck
32 Bar 
33 Khu đỗ xe ngoài trời 
34 Bãi tắm 

                   Khách sạn New World Nha Trang Bay 

35 Sảnh check in 
36 Phòng chờ cô dâu
37 CLB trẻ em
38 Gym 
39 Spa
40 Phòng trưng bày sự kiện 
41 Ball room 
42 Meeting room
43 Nhà hàng Buffet 
44 Bể bơi

 Khách sạn Meliá Nha Trang Bay

45                         VIP lounge
46 Sảnh check in 
47 Sảnh chờ
48 Quầy Bar
49 Gym 
50 Spa 
51 Meeting Room 
52 Ball Room 
53 Gaming zone 
54 Specially Restaurant
55 Bể bơi
56 Pool Bar
57 Bể bơi trẻ em
58 Mini Club 
59 Khu kem 
60 Quầy lưu niệm
61 Nhà hàng phục vụ cả ngày Meliá

Khách sạn Nha Trang Bay Hotels & Suites

62 Seating Lounge
63 Lobby Bar
64 Sảnh chờ
65 Terrace
66 Phòng rượu và cigar 
67 Phòng họp
68 Trung tâm làm đẹp
69 Spa Hamman
70 Specially Restaurant
71 Gym indoor & outdoor 

72 Main Pool
73 Group lobby

Vega Continental Shopping Plaza
 
74 Quảng trường trung tâm 
75 Đường dạo bộ ven biển 
76           Quảng trường Polynesia
77 Tổ hợp vui chơi giải trí trên biển  
78 Hồ nước khu Europe
79 Con đường ánh sáng 
80 Khu tiểu cảnh quan Caribbean
81 Khu check in Europe
82 Cổng chào Shophouse
83 Bãi tắm 
84 Ghế nghỉ bãi tắm 
85 Hầm để xe 
86 Đài phun nước
87     Tranh bích họa khu Caribbean
88 Khu ngắm cảnh 

hoàng hôn và bình mình

Gran Meliá Signature Villa
 
89 Bến du thuyền 
90 Điểm check in 
91 Sảnh đón VIP 
92 Các đường dạo buggy
 
                             Khu vực chung

93 Đại lộ danh vọng 
94 Hành lang cây xanh 
95 Tuyến xe Bus Vega City 
96 Kinh tế đêm 
97 Vạn san đảo
98  Nhà máy giặt là 

tiêu chuẩn quốc tế
99 Cổng chào dự án 
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*** Mọi hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa. Mọi thông tin sử dụng trong tài liệu này đúng tại thời 
điểm phát hành và có thể được điều chỉnh mà Chủ đầu tư không cần thông báo trước. Các thông tin chính thức sẽ 
được thể hiện trong văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua. 
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Thông tin 
liên hệ:

Địa chỉ 
dự án: 

Địa chỉ  
văn phòng: 

info@vegacity.vn
www.vegacity.vn
08 9966 7979

Khu vực Bãi Tiên, thành phố Nha Trang,
tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam

16A Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


