
Kinh �ô du lịch thượng lưu
với 99 tiện ích hàng �ầu,
vạn �iểm “check-in” �ộc �áo

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 trên thế giới 
như Meliá Hotels Interna-
tional, Gran Meliá Hotels & 

Resorts, Accor Hotels, 
Rosewood Hotels & 
Resorts, Hyundai 
Engineering & 
Construction, NDA Group.

Kề cận bên “Đất Tiên” của 
lễ hội đa văn hóa, là “Vịnh 
Ngọc” nơi công viên Vạn 
San Đảo – kinh đô dưới 
lòng đại dương của 122 

loài san hô trải rộng trên 
20.000m2 mặt biển. Dự án 
là tâm huyết của Chủ Đầu 
Tư KDI Holdings nhằm 
đem đến một môi trường 
sinh thái an lành, cùng với 
những hoạt động thể thao 
vui chơi khám phá thiên 
nhiên kỳ thú. 

Đất tiên
Vịnh ngọc

Siêu �iểm �ến tại kinh �ô
du lịch Việt Nam
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Thông tin 
liên hệ:

info@vegacity.vn
www.vegacity.vn 

*** 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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01. Đường Phạm Văn Đồng kéo dài 
02. Cổng chào 
03. Khách sạn Rixos Nha Trang Beach Resort & Spa 
04. Khách sạn Nha Trang Bay Hotels & Suites
05. Vega Beach Club
06. Vega Continental Shopping Plaza 
07. Trung tâm thể thao trên biển
08. Công viên Vạn San Đảo
09. Đường dạo bộ ven biển

10. Quảng trường, cảnh quan 
11. Điểm du thuyền đón trả khách 
12. Lotus Opera
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 

Thông tin 
dự án

Công ty Cổ phần Vega City (thành viên thuộc tập 
đoàn KDI Holdings)

Khu vực Bãi Tiên, phường Vĩnh Hoà, thành phố 
Nha Trang

43,81 ha (Giai đoạn 1: 15,61 ha)

Accor Hotels, Rosewood Hotels & Resorts, Meliá 
Hotels International, Gran Meliá Hotels & Resorts.

Hyundai Engineering & Construction

NDA Group, Minotti và Wilson Associates  

Chủ đầu tư:

Địa chỉ:

Tổng diện tích:

Nhà thầu xây dựng:

Thiết kế cảnh quan,
kiến trúc và nội thất:

Đơn vị quản lý
vận hành:

Tiện ích
�iểm nhấn

Vega City Nha Trang - siêu 
điểm đến nằm tại tâm điểm 
của "kinh đô du lịch" bậc 
nhất Việt Nam. Cách Trần 
Phú chỉ 15 phút đi xe, Vega 
City Nha Trang đủ gần để 
bạn hòa chung không khí 
phố thị sôi nổi, nhưng cũng 
đủ xa để tái hiện không gian 
giải trí thượng lưu tách biệt. 

Không dừng lại là một điểm 
đến với 99 tiện ích đỉnh cao, 
Vega City Nha Trang còn là 
bữa tiệc của 5 giác quan 
mang đậm triết lý “vị nhân 
sinh” nơi con người là hạt 
nhân và là khởi nguồn của 
mọi phát kiến, sáng tạo. 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 một 
bàn tiệc đủ vị, hấp dẫn gọi 
mời và níu chân du khách 
chẳng muốn rời.

Bãi biển dài: Quy hoạch với đường 
dạo bộ ven biển 2 km 
Lotus Opera: 
Vị trí: tiếp giáp Vega Continental 
Shopping Plaza và Khách sạn New 
World Nha Trang Bay
Tổng diện tích: 3.495 m2
Cảm hứng thiết kế: từ cánh hoa sen - 
biểu tượng văn hoá Việt Nam 

Vega Beach Club: 
Vị trí: bán đảo ở khu vực Vega 
Continental Shopping Plaza
Tổng diện tích đất: 4.242 m2 | Sức 
chứa: tới 2.000 người
Công viên san hô Vạn San Đảo:
Vị trí: trải dài từ khu vực bãi biển trước 
Shophouse đến Villa 
Tổng diện tích: lên tới 2 ha 



Mặt bằng gợi ý

Căn Shophouse loại A

TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3

TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3

5.5m

Căn Shophouse loại B

• Diện tích lô đất: 55m2
• Mặt tiền: 5,5m x 10m 
• Diện tích xây dựng tầng 1: 55m2

• Diện tích tầng hầm: 15m2 – 25m2
• Tổng diện tích xây dựng: 200m2 
• Số tầng: 03 tầng 

5,0m

• Diện tích lô đất: 50m2
• Mặt tiền: 5m x 10m 
• Diện tích xây dựng tầng 1: 50m2

• Diện tích tầng hầm: 10m2 – 40m2
• Tổng diện tích xây dựng: 150m2 
• Số tầng: 03 tầng 

Quần thể Shophouse
“chạm sóng liền cát”

Sở hữu vị trí đắt giá tại trái tim dự án
Vega City Nha Trang cùng thiết kế lấy 
cảm hứng từ những cuộc đại hải trình vĩ 
đại khởi nguồn cho những chiếc nôi văn 
hóa nhân loại, Vega Continential 
Shopping Plaza là tâm điểm du lịch 

thượng lưu mới – độc đáo và sầm uất bậc 
nhất Nha Trang.
Với 2 km mặt biển cùng hàng trăm tiện 
ích độc đáo, 168 shophouse sẽ là siêu 
điểm đến của hàng triệu du khách trong 
nước và quốc tế suốt 4 mùa quanh năm.

 Shophouse mua 1 được 5:

• Mái vòm mở rộng cùng chiều cao tầng 1 
lên đến 6m. 

• Diện tích lô đất 50-55m2, tối ưu hiệu quả 
kinh doanh. 

• Sở hữu tầng hầm riêng biệt.
• Các dãy nhà được tối ưu hóa diện tích 

mặt tiền.
• Vỉa hè có thể linh hoạt sử dụng.

Tổng diện tích đất: 18.403 m2
Số lượng căn Shophouse: 168 căn

Hình thức bàn giao: 
Bàn giao thô, hoàn thiện mặt ngoài.

Phong cách kiến trúc: 
Phong cách các quần đảo thiên đường 
nghỉ dưỡng trên thế giới và Châu Âu 
đương đại.


