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1. 가로형 (Positive)
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2. 가로형 (Negative)

4. 세로형 (Negative)

3. 세로형 (Positive)

Tổng quan dự án
Vega City Nha Trang

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 & Resorts, 
Gran Meliá Hotels & Resorts

Hyundai Engineering & Construction (Hàn Quốc)

NDA Group, Minotti và Wilson Associates  

Bãi biển dài 2 km, công viên đảo san hô, nhà hát Lotus Opera, 
trung tâm thể thao trên biển, đại lộ danh vọng, khách sạn 6*, vv… 

Chủ đầu tư: 

Địa chỉ:

Tổng diện tích:

Đơn vị quản lý 
vận hành:

Nhà thầu xây dựng: 

Thiết kế cảnh quan, 
kiến trúc và nội thất:

Tiện ích dự án: 

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. 

Trái tim mới của
kinh �ô du lịch thượng lưu

Thông tin 
liên hệ:

info@vegacity.vn
www.vegacity.vn

Vega City Nha Trang

Thành phố ánh sáng
bên công viên Vạn San Đảo
Chào mừng đến với Vega City Nha Trang! Quần 
thể bất động sản phức hợp Nghệ thuật – Nghỉ 
dưỡng – Giải trí ven biển duy nhất tại Nha Trang. 

Đắm mình trong lễ hội đường phố ngập tràn ánh 
sáng - nơi thiên đường giải trí với 365 ngày vui 
bất tận, Vega City Nha Trang được coi là kinh đô 
du lịch thượng lưu, trung tâm mới của thành phố 
biển Nha Trang. Một bước chân đi qua cánh cổng 
thiên thần là mở ra vạn trải nghiệm đẳng cấp: 

• Chiêm ngắm thanh âm trầm bổng của thánh 
đường kịch nghệ Lotus Opera với những show 
diễn đỉnh cao suốt 4 mùa.

• Hoà mình trong những chuyến phiêu lưu khám 
phá dưới đáy đại dương, chiêm ngắm những 
khu vực nuôi cấy & bảo tồn san hô biển quý giá. 

• Trải nghiệm ngàn điểm “check-in” độc nhất tại 
công viên Vạn San Đảo với diện tích tới 2 ha.

Vega City Nha Trang xứng đáng trở thành điểm 
“must - come” của hàng triệu du khách trong nước 
và quốc tế suốt 4 mùa quanh năm, nơi hiện thực 
hoá giấc mơ về thành phố của những cuộc vui 
không nghỉ. 

8 phút

5 phút

3 phút

15 phút

45 phút

tới tháp Po Nagar

tới bến du thuyền quốc tế Ana Marina

tới núi Cô Tiên

tới trung tâm thành phố

tới cảng hàng không quốc tế Cam Ranh
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Đại lý phân phối
Hotline

Bạn có biết?

Thành phố ánh sáng bênThành phố ánh sáng bên

Bãi Tiên, Nha Trang



Sở hữu vị trí đắt giá duy nhất tại Nha Trang - những khu shophouse chạm sóng liền cát, Vega Continential 
Shopping Plaza là bảo chứng vàng cho khả năng sinh lời hấp dẫn. Vega Continental Shopping Plaza mở ra 
con đường 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, 168 căn shophouse mang 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.

Hệ thống nhà hàng, quán xá cùng vô vàn tiện ích đẳng cấp 6*, cảnh quan thú vị thay đổi sau mỗi 5’ dạo 
bước qua những cung đường uốn lượn... Tất cả đã tạo nên một thành phố nghệ thuật, giải trí đầy sắc màu 
ngập tràn hứng khởi.

*** 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.  

01. Đường Phạm Văn Đồng kéo dài 
02. Khách sạn Nha Trang Beach Resort & Spa
03. Treasure Island
04. Vega Beach Club
05. Trung tâm thể thao trên biển
06. Công viên Vạn San Đảo
07. Đường dạo bộ ven biển
08. Quảng trường trung tâm

09. Con thuyền Columbus
10. Hồ nước cảnh quan
11. Cổng chào Vega Continental Shopping Plaza
12. Đại lộ danh vọng Walk of Fame
13. Lotus Opera 
14. Khách sạn New World Nha Trang Bay
15. Toà nhà trung tâm của Gran Meliá

Mang bên mình khát vọng nâng tầm, thay đổi diện 
mạo của thành phố Nha Trang nhằm sánh vai cùng 
các thánh địa du lịch giải trí lớn như Las Vegas (Mỹ), 
London (Anh Quốc) hay Pattaya (Thái Lan), KDI 
Holdings tiên phong thực hiện đề án nghiên cứu 
phát triển kinh tế đêm được UBND tỉnh Khánh Hoà 
phê duyệt và ủng hộ. 

Vega City Nha Trang – thành phố ánh sáng và lễ hội 
được kỳ vọng như một biểu tượng mới của kinh đô 
du lịch thượng lưu, trung tâm của những cuộc vui 
không ngủ. 

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.

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 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 kinh doanh những lĩnh 
vực cần "một cái đầu lạnh, trái tim nóng và con mắt 
tinh tường":
 
• Giáo dục S.T.E.A.M với KDI Education
• Nông nghiệp công nghệ cao với KDA 
• Năng lượng tái tạo với KDI Power
• Nội thất cao cấp với EuroStyle

Và mảnh ghép quan trọng nhất của KDI Holdings 
chính là lĩnh vực Bất động sản với thương hiệu Vega 
City. 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.

KDI Holdings – Mang lại những giá trị tốt đẹp hơn 
cho cuộc sống.

Quần thể Shophouse Quần thể Shophouse 
“chạm sóng liền cát” duy nhất tại Nha Trang“chạm sóng liền cát” duy nhất tại Nha Trang

Nền kinh tế �êm
không ngủ
Nền kinh tế �êm
không ngủ

Công viên
Vạn San Đảo
Công viên
Vạn San Đảo

99 tiện ích hàng �ầu99 tiện ích hàng �ầu
Hàng trăm �iểm check-in �ộc �áoHàng trăm �iểm check-in �ộc �áo

KDI Holdings KDI Holdings 
Chọn nhân văn, ghi dấu ấnChọn nhân văn, ghi dấu ấn

Vega City Vân Đồn

Vega City Nha TrangVạn San ĐảoThiên đường giải trí 24/7 trong 365 ngày

Vạn San Đảo


