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Một tuyệt tác,
là điểm chạm của nhiều thập kỷ tinh hoa,
nơi khởi nguồn của dòng chảy hạnh phúc,
và dấu ấn chương của những giá trị vĩnh cửu.

NHA TRANG

Sắc đỏ gợi nhớ đến HUYẾT THỐNG được truyền qua hàng trăm thế hệ tinh hoa.
Sắc đỏ là biểu tượng của QUYỀN LỰC mãnh liệt trong tay những bậc vua chúa.
Sắc đỏ mang trong mình ý nghĩa về DẤU SON trường tồn và vĩnh cửu.

TRANG 9

TRANG 8

NHA TRANG

NHA TRANG

Mang theo câu chuyện về Bãi Tiên, Nha Trang - kinh đô của di sản san hô
đỏ quý hiếm - tượng trưng cho tính nguyên bản, quyền lực và là một trong
bảy pháp bảo hộ mệnh đem lại sự may mắn, Gran Melia Nha Trang không
giả lập khiên cưỡng về một vùng đất kỳ quan của đất trời mà là biểu tượng
của hạnh phúc vĩnh cửu ai ai cũng ao ước chạm tới.
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San hô đỏ được mệnh danh “vương miện của thần biển cả”. Mất hàng ngàn
năm để sinh trưởng và phát triển, loài san hô “quý tộc” này tựa như giọt
máu tinh túy nhất của biển khơi, được ví như những bông hoa ruby của
đại dương sâu thẳm.
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Kẻ viễn du mang trong mình tâm hồn nghệ thuật, sải
bước khắp năm châu, với giấc mơ tạo dựng nên bộ sưu
tập những địa danh lộng lẫy bậc nhất của thế giới.
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A Life well Lived
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NGƯỜI ANH CẢ TINH HOA CỦA
ĐẠI GIA ĐÌNH MELIA HOTELS INTERNATIONAL
Vào năm 1956, tại thành phố Palma de Mallorca của Tây Ban Nha, một người thanh niên trẻ tuổi tên Gabriel Escarrer
Juliá đã bắt tay vào những thương vụ cho thuê phòng khách sạn đính kèm với các dịch vụ du lịch dành cho những
vị khách mong muốn trải nghiệm một kì nghỉ ngắn ngày. Công việc kinh doanh của Gabriel thành công nở rộ trong
những năm 60 và 70, để rồi 65 năm sau, Melia Hotels International đã sở hữu ngôi vị hàng đầu trong ngành quản lý
và vận hành khách sạn của xứ sở bò tót. Trong đó, Gran Melia Hotels & Resorts được coi là người anh cả cao cấp và

Thuộc top đầu những thương hiệu vận hành và quản lý khách sạn cao cấp nhất thế giới, Gran
Melia Hotels & Resorts cống hiến vì một cuộc sống trọn vẹn, đến từ những dịch vụ cao cấp đem lại
trải nghiệm trực quan về sự xa xỉ, và là biểu trưng của sự sang trọng thấm đấm hơi thở Tây Ban Nha.
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SẢN PHẨM TRÊN
TOÀN THẾ GIỚI

ĐIỂM ĐẾN KHẮP
CÁC CHÂU LỤC

KHÁCH HÀNG
TRUNG THÀNH

GIẢI THƯỞNG
DANH GIÁ

GRAN MELIA
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tinh túy nhất trong “hệ sinh thái thương hiệu” đa sắc màu của đại gia đình xứ Catalan.

ÂM HƯỞNG NỒNG NÀN
TÂY BAN NHA
Thấm đẫm nét hào sảng và phóng khoáng của văn hóa Tây Ban
Nha, trên phông nền lịch sử của châu Âu vốn là “chiếc nôi văn
minh nhân loại”, mọi đứa con của thương hiệu đều là sự kết nối
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của dáng hình hiện đại và âm hưởng đến từ quá khứ.

TƯ VỊ CỦA NHỮNG
TRẢI NGHIỆM CAO CẤP
Một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu nhờ vào triết lý trong việc nâng
cấp những hương vị tinh tế của từng trải nghiệm trực quan.
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ẤN CHƯƠNG VĂN HÓA VƯỢT
THỜI GIAN
Mỗi kỳ quan đều là bảo tàng lưu giữ vẻ đẹp văn hóa và nghệ thuật
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không thể trộn lẫn.

BỘ SƯU TẬP NHỮNG ĐỊA DANH
LỘNG LẪY NHẤT THẾ GIỚI
Tôn trọng và phát huy những tinh hoa của văn hóa địa phương tại mỗi nơi
thương hiệu đặt chân đến.
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Gran Meliá Nha Trang sẽ tiếp nối những người anh em của mình để trở thành sản
phẩm thứ 15 của thương hiệu thượng lưu này, biến Nha Trang trở thành điểm đến
tiếp theo của Gran Melia Hotels & Resorts trên toàn thế giới và là nơi đầu tiên tại
Việt Nam mà bước chân của “người khổng lồ” Tây Ban Nha đặt lên.
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ĐIỆU SONG VŨ CỦA HAI NỀN VĂN HÓA
“Gran Melia Hotels & Resorts luôn cân nhắc một cách khắt khe những địa điểm mà thương hiệu chọn lựa
để xây dựng sản phẩm của mình, đặc biệt là yếu tố văn hóa, lịch sử, nghệ thuật. Vẻ đẹp của Nha Trang
không chỉ nằm ở những yếu tố thiên nhiên được tạo hóa ưu ái ban tặng, mà còn nằm ở những âm hưởng
đến từ văn hóa Champa, tạo nên điểm khác biệt độc đáo của vùng đất này.”
Nancy Ning - Giám đốc phụ trách Quan hệ đối ngoại khu vực Châu Á Thái
Bình Dương của thương hiệu Melia Hotels International.
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TRẢI NGHIỆM TỘT ĐỈNH XA HOA
TỪ TINH HOA TÂY BAN NHA
RedLevel - hệ thống quy chuẩn phục vụ đến từng chi tiết dành riêng cho những
khách VVIP của thương hiệu Gran Meliá Hotels & Resorts - là dấu son đỏ đầy kiêu
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hãnh, thẫm đẫm nét đẹp văn hóa nồng hậu nhưng sắc sảo của Tây Ban Nha.
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HỆ SINH THÁI QUỐC TẾ ĐỈNH CAO
Vượt qua muôn vàn yêu cầu khắt khe, Gran Meliá 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
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trên thế giới.
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Tinh túy như sự hiện sinh của san hô đỏ cần hàng trăm năm tích lũy từ biển khơi, Gran Melia Hotels &
Resorts đã hoàn toàn chinh phục KDI Holdings - chủ nhân của Vega City Nha Trang, nhà kiến tạo bất
động sản nhân văn mang trong mình khát vọng tạo nên những đỉnh cao Việt Nam sánh tầm thế giới.
Hài hòa giữa hơi thở đương đại và âm hưởng Tây Ban Nha nồng nàn giữa di sản thiên nhiên ngàn năm,
tuyệt tác dinh thự Gran Melia Nha Trang xứng danh tư dinh của các siêu tỷ phú - “bộ sưu tập hàng
hiệu” hữu hạn và độc tôn.
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Indian Creek của Miami - nơi được mệnh danh là “đảo tỷ phú” với hệ

Tại Bãi Tiên huyền thoại nơi vịnh biển đẹp bậc nhất hành tinh, đảo tỷ

thống an ninh khép kín bậc nhất nước Mỹ, Martha’s Vineyard bán đảo

phú Gran Melia Nha Trang sẽ là nơi quần tụ những tên tuổi hàng đầu. Là

thiên đường của giới thượng lưu phương Tây, hay Water Deep Bay - lãnh

điểm hẹn của những siêu du thuyền, dấu ấn thịnh vượng vượt thời gian

địa riêng của giới siêu giàu Hong Kong, là những minh chứng cho xu

hay lời tuyên ngôn của quyền lực, Gran Melia Nha Trang khơi dậy những

hướng “di cư” của tầng lớp dân số 1% thế giới.

khát khao và trở thành niềm kiêu hãnh của chủ nhân sở hữu.
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ĐẢO TÝ PHÚ DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM
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PHIÊN BẢN GIỚI HẠN CỦA SỰ XA XỈ
Xa xỉ không bao giờ đồng nghĩa với sự đại chúng. Tựa như những phiên bản giới hạn
của Macallan 1926 60 năm tuổi, hay những bức họa của Picasso trị giá đến hàng trăm
triệu đô, tuyệt tác kiến trúc văn hóa Gran Meliá Nha Trang chỉ được sở hữu bởi một số
ít ỏi những chủ nhân xứng tầm và thấu hiểu được từng tầng tầng lớp lớp của sự xa hoa
đầy tinh tế ẩn trong từng đường nét.
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DI SẢN SAN HÔ NGÀN NĂM
CHẠM BÊN THỀM CỬA

Những rặng san hô đã tồn tại hàng triệu năm, tạo nên một kinh đô rực rỡ của
những loài hoa biển. Giữa hàng trăm sắc màu rực rỡ đó, san hô đỏ nổi lên như vị
vua quyền quý và diễm lệ, được ví như giọt máu tinh túy của biển khơi, vương miện
ngạo nghễ ngự trên đầu vị thần của biển cả.
San hô đỏ được coi là biểu tượng của sự khởi nguyên, khi chúng là một trong
những loài sinh vật được sinh ra đầu tiên trong lịch sử hàng tỉ năm tuổi của Trái Đất.
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BẾN DU THUYỀN ĐỖ CỬA

Bến du thuyền sang trọng bậc nhất vịnh Nha Trang - Vega Yatch kề bên thêm cửa
trở thành tiện ích nội khu độc đáo nhất chỉ xuất hiện tại Gran Meliá Nha Trang.
Mang theo hơi thở phóng khoảng từ biển khơi, du thuyền của Vega Yatch xứng
danh là biểu tượng thời thượng của thế hệ thượng lưu mới.
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Không chỉ là một tác phẩm kiến trúc đương đại, Gran Meliá Nha Trang là một
người kể câu chuyện về khởi nguồn của dân tộc Việt Nam, thổi vào phong
cách trang nhã hiện đại của phương Tây một cảm hứng rắn rỏi và nam tính
của Lạc Long Quân - thủy tổ khởi sinh ra dòng giống của dân tộc Việt. Sự kiên
cường và phong thái mạnh mẽ của bề ngoài, bao bọc toàn bộ không gian
nội thất uyển chuyển và đầy linh hoạt như vẻ đẹp của Âu Cơ, là phép ẩn dụ
về sự bảo vệ và dẫn dắt những thần dân đầu tiên của Đại Việt.
Những dinh thự độc bản của Gran Meliá Nha Trang được khoác lên mình lớp
áo đan xen giữa nét phóng khoáng thanh nhã của châu Âu hiện đại, kết hợp
với những âm sắc thuần khiết truyền thống của Á Đông, tạo nên vẻ đẹp lai
độc nhất vô nhị.
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BIỂU TƯỢNG VƯỢT THỜI GIAN
KỂ CÂU CHUYỆN VĂN HÓA
NGÀN NĂM ĐẤT VIỆT
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THIẾT KẾ TÙY BIẾN ĐỘC BẢN
TÔN VINH CHỦ NHÂN QUYỀN QUÝ

Gran Meliá Nha Trang là nơi duy nhất xây dựng một không gian cho phép

tận hưởng. Tách biệt với các khu vực vận hành khách sạn, Gran Meliá Nha

chủ nhân thiết kế một cách tùy biến theo nhu cầu để tối ưu hóa công năng

Trang thừa hưởng những tiêu chuẩn cao cấp bậc nhất, nhưng vẫn giữ cho

sử dụng. Trên diện tích rộng lớn và bề thế cùng tầm view 100% hướng biển

mình chất riêng, đủ làm hài lòng những chủ nhân về một cuộc sống an cư

nhờ những mảng tường kính không giới hạn, mọi thế hệ thượng lưu đều có

dài hạn nơi dải bờ biển đẹp nhất hành tinh.

cho mình góc riêng để thỏa mãn những nhu cầu về sức khỏe, công việc và
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ÔNG HOÀNG NỘI THẤT
SIÊU XA XỈ ĐẾN TỪ NƯỚC Ý

Minotti đại diện cho sự kiêu hãnh của danh tiếng “Made in Italy” và nước

Sở hữu bề dày kinh nghiệm trong việc cung cấp nội thất cho những sản

Ý - vùng đất nơi những thiên tài nghệ thuật được sinh ra. Được thành lập

phẩm biệt thự triệu đô của các tỷ phú tại những khu vực giàu có bậc nhất

vào năm 1948 và trải qua nhiều thế hệ, những đứa con trong gia tộc Minotti

thế giới, với Gran Meliá Nha Trang, Minotti tinh tế sử dụng những chất liệu thể

đã đưa cái tên của gia đình bước lên top 1 bảng xếp hạng đơn vị thiết kế

hiện hoàn hảo từng nét đẹp nồng nàn của vịnh Nha Trang, mở rộng cánh

nội thất cao cấp nhất thế giới.

cửa vô hình để đưa thiên nhiên vào một không gian nghỉ dưỡng tràn đầy
sức sống, kéo con người gần hơn với những món quà mà tạo hóa ban tặng.

NÉT ĐIÊU KHẮC ĐẾN TỪ BÀN TAY
CỦA TẠO HÓA
“Nghệ thuật” mà Gran Meliá Nha Trang sở hữu là nghệ thuật mà thiên nhiên là người
nghệ sĩ điêu khắc tinh tế và tài ba. Được bao bọc giữa những di sản tự nhiên ngàn năm,
Gran Meliá Nha Trang là bộ tứ bình tuyệt tác lưu giữ vẻ đẹp bất diệt của tạo hóa. .
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“Đi đến tận cùng của truyền thống thì gặp hiện đại”. Gran Melia
Nha Trang là câu chuyện về những giá trị cốt lõi, những điều luôn có giá
trị ở mọi thời đại, nghĩa là luôn hiện đại, mãi trường tồn.
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Không chọn nói về những phồn hoa vương giả, chúng tôi chọn kể về hành trình tìm lại
những chân giá trị của hạnh phúc nguyên bản nhất, vượt qua ngưỡng cản của thời gian
và tiền bạc. Gran Melia Nha Trang là nơi bạn tìm về thanh xuân đã bỏ lỡ, an yên xây đắp
thành lũy cho tuổi già, kiêu hãnh nắm chắc tay biểu tượng quyền trượng của thành tựu
cuộc đời và tự hào nối dài sự thịnh vượng cho gia tộc.
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Dưới ánh mặt trời rực lửa sóng sánh, hãy cùng
Gran Melia Nha Trang lưu dấu son của mỗi đời người!
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Trải qua nhiều năm tháng của tuổi trẻ, thăng trầm với những khát vọng và con
đường riêng của bản thân, khi bước dần sang triền dốc bên kia của cuộc đời, đa
phần mỗi chúng ta đều sẽ nhận ra thứ duy nhất đáng để theo đuổi là hạnh phúc.
Gran Melia Nha Trang không kể câu chuyện của những phồn hoa vương giả,
chúng tôi chọn kể câu chuyện về hành trình tìm lại những chân giá trị hạnh
phúc nguyên bản nhất, tinh khiết nhất, thuần chất nhất.
Bởi lẽ, chỉ có những thứ nguyên sơ và chân thật mới trường tồn và bền vững bất
chấp dòng chảy của thời gian.
Trân trọng!

Kiểu Hữu Dũng
Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch
Tập đoàn đầu tư KDI Holdings
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LỜI NGỎ CUỐI
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