
NAM PHÚ QUỐC



Một cái chạm tay… Hé mở cánh cổng 
của những trải nghiệm nơi trái tim 

Nam Phú Quốc phồn vinh.
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MỘT VỊ THẾ TRUNG TÂM
VẠN TƯƠNG LAI THỊNH VƯỢNG

Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa. Thông số tại  bản vẽ là tương đối. Thông số chính thức sẽ 
được quy định tại văn bản ký kết hợp đồng giữa Bên bán & Bên mua. Mọi thông tin trong tài liệu này chỉ đúng tại 
thời điểm phát hành và có thể được điều chỉnh mà không cần báo trước.



Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa. Thông số tại  bản vẽ là tương đối. Thông số chính thức sẽ được quy định tại văn bản ký kết hợp 
đồng giữa Bên bán & Bên mua. Mọi thông tin trong tài liệu này chỉ đúng tại thời điểm phát hành và có thể được điều chỉnh mà không cần báo trước.
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Nơi bắt đầu câu chuyện về

mở ra cơ hội tận hưởng và đầu tư hấp dẫn.

Nơi âm hưởng Địa Trung Hải
đan cài trong nhịp thở Phú Quốc

Giao Điểm Vàng

Vẫn là bản tình ca của nắng gió quyện hòa, của bãi cát trắng mịn trải 
dài ôm ấp biển xanh; vẫn là hương vị mặn mòi cùng khí chất hoang dại 

của vùng đất Địa Trung Hải. 
Nhưng cánh cổng SUN GRAND CITY NEW  AN THOI lại dẫn lối ta đến 

những miền trải nghiệm đa sắc màu và đầy cảm xúc, viết tiếp hành 
trình kiến tạo “Dấu ấn vượt thời gian” mang thương hiệu Sun Group.

Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa. Thông số tại  bản vẽ là tương đối. Thông số chính thức sẽ được quy định tại văn bản ký kết hợp 
đồng giữa Bên bán & Bên mua. Mọi thông tin trong tài liệu này chỉ đúng tại thời điểm phát hành và có thể được điều chỉnh mà không cần báo trước.



ĐÔ THỊ ĐẢO 
ĐẦU TIÊN TẠI PHÚ QUỐC
Ở tuyệt vời, kinh doanh đắc lợi

Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa. Thông số tại  bản vẽ là tương đối. Thông số chính thức sẽ được quy định tại văn bản ký kết hợp 
đồng giữa Bên bán & Bên mua. Mọi thông tin trong tài liệu này chỉ đúng tại thời điểm phát hành và có thể được điều chỉnh mà không cần báo trước.



DIỆN MẠO MỚI CỦA PHÚ QUỐC
“Miền đất hứa”cho tương lai thịnh vượng

Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa. Thông số tại  bản vẽ là tương đối. Thông số chính thức sẽ được quy định tại văn bản ký kết hợp 
đồng giữa Bên bán & Bên mua. Mọi thông tin trong tài liệu này chỉ đúng tại thời điểm phát hành và có thể được điều chỉnh mà không cần báo trước.



TÂM ĐIỂM KẾT NỐI ĐA CHIỀU
Giao điểm Đông - Tây

giữa quần thể tỷ đô Nam P hú Quốc

Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa. Thông số tại  bản vẽ là tương đối. Thông số chính thức sẽ được quy định tại văn bản ký kết hợp 
đồng giữa Bên bán & Bên mua. Mọi thông tin trong tài liệu này chỉ đúng tại thời điểm phát hành và có thể được điều chỉnh mà không cần báo trước.
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GIAO ĐIỂM VÀNG
khởi tạo tương lai 

Toạ lạc tại vị trí huyết mạch của trục Đông – Tây trong hệ 
sinh thái vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng tỷ đô của Tập đoàn 
Sun Group, đồng thời thiết lập tâm điểm kết nối đa chiều 

toàn Nam Phú Quốc,
SUN GRAND CITY NEW  AN THOI thừa hưởng toàn bộ 

tiềm năng trở thành khu đô thị du lịch nổi tiếng nhất, 
vươn mình, bứt phá đón đầu cơ hội đầu tư kinh doanh 

sáng giá và cùng hòa nhịp cuộc sống sôi động tại nơi đây. 

Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa. Thông số tại  bản vẽ là tương đối. Thông số chính thức sẽ được quy định tại văn bản ký kết hợp 
đồng giữa Bên bán & Bên mua. Mọi thông tin trong tài liệu này chỉ đúng tại thời điểm phát hành và có thể được điều chỉnh mà không cần báo trước.
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GIAO ĐIỂM VÀNG
hội tụ tinh hoa

Hình ảnh của một Địa Trung Hải với kiến trúc Phục Hưng 
mỹ lệ, được ứng dụng trong thiết kế các lâu đài, biệt thự 

nổi tiếng trên thế giới từ lâu đã không còn xa lạ, nhưng để 
chắt lọc những giá trị độc tôn của miền đất nên thơ này thì 

không phải dự án nào cũng làm được trọn vẹn.

SUN GRAND CITY NEW  AN THOI là nơi tất cả trong một, 
cảm hứng được truyền tải đủ đầy, lắng đọng trong từng 

đường nét tinh tế như một bản hoà ca vút cao phóng 
khoáng, để từ đó thăng hoa tỏa sáng. 

Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa. Thông số tại  bản vẽ là tương đối. Thông số chính thức sẽ được quy định tại văn bản ký kết hợp 
đồng giữa Bên bán & Bên mua. Mọi thông tin trong tài liệu này chỉ đúng tại thời điểm phát hành và có thể được điều chỉnh mà không cần báo trước.
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Sống hạnh phúc, 
đón nhịp bình yên

Được coi là thiên đường nơi mặt đất, Địa Trung Hải 
mang đến cho cư dân môi trường sống an nhàn, 

hạnh phúc mà không nơi đâu sánh được. 
Tại SUN GRAND CITY NEW  AN THOI, kiến trúc Địa 
Trung Hải không chỉ là vẻ bề ngoài của những căn 
nhà phố mà còn hàm chứa ý nghĩa sâu sắc hơn về 
một giá trị sống đỉnh cao cho cư dân tại đảo Ngọc.

Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa. Thông số tại  bản vẽ là tương đối. Thông số chính thức sẽ được quy định tại văn bản ký kết hợp 
đồng giữa Bên bán & Bên mua. Mọi thông tin trong tài liệu này chỉ đúng tại thời điểm phát hành và có thể được điều chỉnh mà không cần báo trước.
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Tương lai sáng,
giá trị trường tồn

Vẫn là những đường cong tinh tế của lối kiến trúc mái vòm đặc sắc, 
SUN GRAND CITY NEW  AN THOI bao gồm các căn nhà phố thiết 

kế thông minh, sở hữu mặt tiền rộng với những vách kính trong 
suốt, giúp tối ưu không gian trưng bày sản phẩm tới khách hàng. 

Bên cạnh đó, diện tích linh hoạt của các căn nhà phố tại đây sẽ 
giúp tối đa công năng kinh doanh đáp ứng mọi nhu cầu cho du 

khách hạng sang tới từ quần thể Nam Phú Quốc.

Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa. Thông số tại  bản vẽ là tương đối. Thông số chính thức sẽ được quy định tại văn bản ký kết hợp 
đồng giữa Bên bán & Bên mua. Mọi thông tin trong tài liệu này chỉ đúng tại thời điểm phát hành và có thể được điều chỉnh mà không cần báo trước.
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GIAO ĐIỂM VÀNG
khai mở nhịp sống mới

Mang trong mình sứ mệnh khởi tạo một sức sống bền vững cho 
tương lai của Nam Phú Quốc, SUN GRAND CITY NEW  AN THOI 

được tôn tạo nên từ những điểm nhấn trứ danh của vùng Địa 
Trung Hải trù phú bậc nhất thế giới, vẽ nên bức tranh sống động, 
mang đến cho du khách những trải nghiệm thư thái thượng lưu, 

đắm mình tận hưởng giữa biển trời Phú Quốc.

Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa. Thông số tại  bản vẽ là tương đối. Thông số chính thức sẽ được quy định tại văn bản ký kết hợp 
đồng giữa Bên bán & Bên mua. Mọi thông tin trong tài liệu này chỉ đúng tại thời điểm phát hành và có thể được điều chỉnh mà không cần báo trước.



Công viên Seta - Nơi âm nhạc 
lan toả từ thiên nhiên
Là linh hồn của phân khu Seta, lấy cảm hứng từ quảng trường 
Scala Piazza tại trung tâm Milan, công viên được ví như nơi 
giao hoà những giai điệu lãng mạn của gió, của cỏ cây, của 
chim chóc. Với không gian rộng lớn, tinh tế, nơi đây sẽ đem 
đến cho cư dân cùng du khách dấu ấn nghệ thuật đặc trưng 
của vùng Địa Trung Hải.

Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa. Thông số tại  bản vẽ là tương đối. Thông số chính thức sẽ được quy định tại văn bản ký kết hợp 
đồng giữa Bên bán & Bên mua. Mọi thông tin trong tài liệu này chỉ đúng tại thời điểm phát hành và có thể được điều chỉnh mà không cần báo trước.



Công  viên Limoni - Nơi hương thơm 
cây trái ngọt lành
Tái hiện khu vườn ăn quả sum suê trái ngọt của vùng đất Amalfi tươi 
mát, bao bọc quanh các ngôi nhà mái vòm ấn tượng, nơi đây thể hiện 
tinh thần phóng khoáng tuyệt vời, là không gian xanh cho cư dân 
hoạt động như sân thể thao, sân tập thể dục, dưỡng sinh.

Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa. Thông số tại  bản vẽ là tương đối. Thông số chính thức sẽ được quy định tại văn bản ký kết hợp 
đồng giữa Bên bán & Bên mua. Mọi thông tin trong tài liệu này chỉ đúng tại thời điểm phát hành và có thể được điều chỉnh mà không cần báo trước.
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Công viên Pino - Miền xanh 
mát đón gió ngàn khơi

Nằm ở vị trí “Điểm mũi” hướng ra đại dương, công viên mô phỏng 
đồi thông ven biển Địa Trung Hải trong trẻo, trữ tình nổi bật với 
những giàn dây leo, cột đá dẫn hướng vào khu vực trung tâm. 
Cùng với đó là những mảng cây bụi, như một một chiếc thảm 

xanh nghỉ chân tại điểm cuối của khu đô thị.

Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa. Thông số tại  bản vẽ là tương đối. Thông số chính thức sẽ được quy định tại văn bản ký kết hợp 
đồng giữa Bên bán & Bên mua. Mọi thông tin trong tài liệu này chỉ đúng tại thời điểm phát hành và có thể được điều chỉnh mà không cần báo trước.
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Công viên Riva - Chuỗi sapphire 
uốn lượn mềm mại 

Là công viên duy nhất trải dài, vắt ngang qua khu đô thị với dòng 
kênh xanh thẳm, những giàn cây phủ kín, mang âm hưởng từ cánh 

đồng nho Magna Graecia của vùng đất Amalfi, công viên Riva là nơi 
mặt biển và bầu trời giao hòa một màu xanh thẳm và không khí như 

thoang thoảng hương thơm dịu mát. 

Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa. Thông số tại  bản vẽ là tương đối. Thông số chính thức sẽ được quy định tại văn bản ký kết hợp 
đồng giữa Bên bán & Bên mua. Mọi thông tin trong tài liệu này chỉ đúng tại thời điểm phát hành và có thể được điều chỉnh mà không cần báo trước.



…Vậy là một hành trình mang tên SUN GRAND CITY NEW  AN THOI đã mở 
ra trên đảo ngọc Phú Quốc rộng lớn và tiềm năng, điểm kết nối của muôn 
vàn cơ hội. 
Vẫn là bờ cát lấp lánh ôm lấy biển xanh và những con đường được dát vàng 
bởi ánh mặt trời sẽ đưa bước chân bạn đến với không gian náo nhiệt của 
nhịp sống Địa Trung Hải. Và Phú Quốc sẽ tiếp tục kể câu chuyện về ánh 
sáng vĩnh cửu của một viên ngọc toàn mỹ giữa đại dương.

Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa. Thông số tại  bản vẽ là tương đối. Thông số chính thức sẽ được quy định tại văn bản ký kết hợp 
đồng giữa Bên bán & Bên mua. Mọi thông tin trong tài liệu này chỉ đúng tại thời điểm phát hành và có thể được điều chỉnh mà không cần báo trước.



“Tôi muốn gắn bó cuộc sống tại Phú Quốc và nắm được cơ hội phát triển 
kinh tế của An Thới. Hơn hết, tôi muốn được sống trong môi trường đầy 

đủ hơn, phát triển hơn, hiện đại hơn cho các thế hệ trong gia đình”

“Tôi muốn là người tiên phong nắm bắt được cơ hội đầu tư tốt nhất 
tại Phú Quốc, sở hữu trong tay những bất động sản khác biệt có giá 

trị gia tăng bền vững theo thời gian”

Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa. Thông số tại  bản vẽ là tương đối. Thông số chính thức sẽ được quy định tại văn bản ký kết hợp 
đồng giữa Bên bán & Bên mua. Mọi thông tin trong tài liệu này chỉ đúng tại thời điểm phát hành và có thể được điều chỉnh mà không cần báo trước.



Tổng mặt bằng dự án
Sun Grand City New An Thoi

Hình ảnh trong tài liệu chỉ mang tính chất minh họa. Thông số tại  bản vẽ là tương đối. Thông số chính thức sẽ được quy định tại văn bản ký kết hợp 
đồng giữa Bên bán & Bên mua. Mọi thông tin trong tài liệu này chỉ đúng tại thời điểm phát hành và có thể được điều chỉnh mà không cần báo trước.



Tổng quan dự án
Sun Grand City New An Thoi

Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc

Thị trấn  An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

35 Ha

Nhà phố thương mại, Nhà phố liền kề

Công viên chủ đề, Quảng trường âm nhạc,
Vườn hoa sắc màu, Đường dạo bộ, Sân chơi thể thao

28,87  %

6m x 20m
7,5m x 14m
7,5m x 16m
8m x 18m
8m x 20m
8m x 22m 

Thiết kế kiến trúc: TONKIN 
Thiết kế cơ điện: FIRST GREEN
Thiết kế cảnh quan: EGO
Thiết kế giao thông: ADC 

Xây dựng 05 tầng, hoàn thiện mặt ngoài

Quý III/2019

Quý I/2021

Chủ đầu tư:

Vị trí dự án:

Tổng diện tích: 

Loại hình:

Tiện ích:

Mật độ:

Diện tích đa dạng:

Đối tác phát triển:

Quy cách bàn giao:

Khởi công:

Dự kiến bàn giao:



sungrandcitynewanthoi.vn

Một sản phẩm thuộc Tập đoàn

Hotline:
1800 6505

Công ty TNHH Bất động sản S-LAND
Vp. Hà Nội: 
Tầng 04 - Tòa nhà Sun City, 13 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Vp. Hồ Chí Minh:
Tầng 19 - Vincom B, 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Vp. Phú Quốc:
Tòa P10 - Tổ hợp JW Marriott, Bãi Kem, Tt. An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang


