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TƯ DINH CỦA CÁC SIÊU TỶ PHÚ
CHƯA TỪNG XUẤT HIỆN

TẠI CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Ngắm nhìn Nha Trang bằng nhãn quan tinh tường được tôi luyện qua nhiều thập kỷ, Gran Meliá Nha Trang 

sẽ đưa Bãi Tiên thành Indian Creek của Việt Nam – quần thể tư dinh thượng hạng dành trọn cho giới siêu 

sang, xứng đáng là tuyệt phẩm được mệnh danh “đảo tỷ phú” mới tại Châu Á Thái Bình Dương. 

Khám phá vẻ diễm lệ của tự nhiên, khả năng tùy biến nội thất độc đáo, “sưu tầm” trải nghiệm cầu kỳ nơi 

hồ khoáng nóng mặt biển rộng 4000m², spa hang đá, bến du thuyền, nhà hàng Michelin… cùng loạt tiêu 

chuẩn RedLevel nghiêm ngặt, đó mới là triết lý Luxury Second-Home thực thụ - lãnh địa mới mà Gran Meliá 

Nha Trang kiêu hãnh tiên phong khai phá.
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Kiều Hữu Dũng
Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch 

Tập đoàn đầu tư KDI Holdings

Gửi những Quý khách hàng của Gran Meliá Nha Trang,

Chúng tôi vô cùng vinh dự được gửi tới Quý khách hàng số tiếp theo 

của ấn phẩm độc quyền Northern Voyage, thuộc dự án Gran Meliá 

Nha Trang. Ấn phẩm này cũng đánh dấu sự khai mở một hành trình 

mới, một chương mới đầy rực rỡ và tự hào của Gran Meliá Nha Trang. 

Cách đây một thập kỷ, khái niệm về giới siêu giàu - Ultra High Net 

Worth Individual (UHNWI), hay nền kinh tế tỷ phú, hoặc bất động sản 

siêu xa xỉ vẫn còn vô cùng mới mẻ và xa lạ. Tuy nhiên, trải qua kỷ 

nguyên phát triển thần tốc của nền kinh tế, Việt Nam dần trở thành 

đất nước đứng top 3 về sự gia tăng của tầng lớp siêu tài phiệt. Theo 

báo cáo thịnh vượng từ Knight Frank, cho đến năm 2026, cứ 850 người 

thì sẽ có một triệu phú USD, tương đương với tốc độ tăng trưởng 26%.

Ngay từ những tháng ngày còn được thai nghén với tất cả tâm huyết 

của tập đoàn KDI Holdings, Gran Meliá Nha Trang đã tự định sẵn cho 

mình một con đường riêng khác: đó là chinh phục phân khúc cao cấp 

nhất, thỏa mãn những chuẩn mực khắt khe nhất của giới thượng lưu 

- hay ta còn gọi là “dân số 0,1% của thế giới”. Để làm được điều này, 

KDI Holdings đã bắt tay hợp tác với hàng loạt thương hiệu siêu cao 

cấp như HBA Architecture, Minotti, Porcelanosa, Hispania,... Điểm giao 

thoa của chúng tôi nằm ở sự chia sẻ giá trị quan tương đồng, đồng 

lòng và đồng tâm hướng về giá trị bền bỉ, vượt thời gian, trường tồn và 

vĩnh cửu. Chúng tôi đều tin rằng, sự xa xỉ không nằm ở vẻ hào nhoáng, 

mà đến từ nội hàm và triết lý tôn trọng vẻ đẹp của thiên nhiên, văn 

hóa và dân tộc.

Với Gran Meliá Nha Trang, chúng tôi mong muốn được cùng Quý vị 

góp phần định hình thị hiếu của người siêu giàu Việt Nam tiệm cận với 

xu hướng của thế giới.

Thay mặt cho tập đoàn KDI Holdings, xin kính chúc Quý vị thật nhiều 

sức khỏe, niềm vui, thịnh vượng và hạnh phúc. 

Gran Meliá Nha Trang đã tự định 
sẵn cho mình một con đường riêng 
khác: đó là chinh phục phân khúc 
cao cấp nhất, thỏa mãn những 
chuẩn mực khắt khe nhất của giới 
thượng lưu
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LƯNG TỰA NÚI BIẾC
MẶT HƯỚNG BIỂN XANH 

TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

Khác biệt với các dinh thự The Coral, Aqua Bay hay Pacific Lagoon vốn đã được săn lùng với 

mức giá không tưởng ngay từ thời điểm ra mắt nhờ vị trí mặt biển ”chạm sóng liền cát” và kiến 

trúc bề thế khổng lồ, dinh thự Signature được bố trí duyên dáng trên các cao độ giật cấp dạng 

bậc thang từ núi cô Tiên lan xuống biển Đông trong khoảng cách chỉ hơn 100m. 

Địa hình độc đáo cao hơn mặt biển từ 8m đến 14m cùng thiết kế không gian mở trên mái 

Ocean Sky Lounge – nét kiến trúc riêng biệt của dòng dinh thự Signature tạo nên những khoảng 

không gian ngắm hoàng hôn tuyệt mỹ, đồng thời thiết lập tầm nhìn xanh không giới hạn.

granmelianhatrang.vn Khu vực Bãi Tiên, Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Việt Nam
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•  Gran Meliá Nha Trang - Điểm chạm tinh hoa

từ những cú bắt tay lịch sử

• Khi kiến trúc kể câu chuyện văn hoá

• Theo chân bông hồng lai xứ Catalan khám phá 

dinh thự tỷ phú

• Dinh thự Signature và cuộc săn lùng món bảo 

vật của giới đầu tư tỷ phú

14
Feature

CONT
• Minotti - A story of Italian excellence 
• Xu hướng đương đại thống trị thị trường nội thất  

thiết kế siêu cao cấp 

50
Luxurious Lifestyle

• Bắc Nha Trang - hạt nhân mới của đô thị biển 

quốc gia và quốc tế

• Bất động sản siêu sang: Khi "phần mềm" tạo 

"chất sống" thượng lưu

• Việt Nam & sự bùng nổ của nền kinh tế tỷ phú

68
Investor’s Chamber

ENTS

Chủ đầu tư dự án

Công ty Cổ phần Vega City

(thuộc Tập đoàn KDI Holdings)

• Xa xỉ là sự sang trọng toát ra từ nội hàm

94
Portrait of the day

Đơn vị tư vấn và bán hàng

Phoenix Property

Địa chỉ

Thuộc dự án Vega City Nha Trang, khu vực Bãi Tiên, 

phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, Việt Nam
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tỷ phú

đặt chân 
vào

của các
câu lạc bộ

Tấm vé

“Bóng hồng Tây Ban Nha” Emma Lê trong dinh thự mẫu 
Aqua Bay của Gran Meliá Nha Trang
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Dinh thự Signature sở hữu vị trí độc tôn “một bước chạm biển 
xanh” cùng độ cao giật cấp ôm trọn hoàng hôn triệu đô.



N
H

A
 T

R
A

N
G

14 15

N
H

A
 T

R
A

N
G

Feature Gran Meliá Nha Trang đòi hỏi một thiết kế cho phép chủ nhân sở hữu được đắm 
mình trong vẻ đẹp thiên nhiên vô giá của Bãi Tiên, vừa giữ trọn được tinh thần tôn 
vinh tinh túy văn hóa của Việt Nam và Tây Ban Nha, tạo nên nét xa hoa đặc sắc 
mà không phô trương, xứng tầm với định danh là “tư dinh của những siêu tỷ phú”.

Hoàng hôn triệu đô tại Gran Meliá Nha Trang 
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Kể từ khi đặt những dấu chân đầu tiên trên Bãi Tiên và hiểu 
rằng sứ mệnh của mình chính là thắp sáng vùng đất hoang 
sơ tuyệt vời này, chúng tôi luôn trăn trở làm thế nào để có 
thể biến nơi đây trở thành điểm đến mới trên bản đồ trải 
nghiệm du lịch thượng lưu của thế giới.

Gran Meliá Hotels & Resorts

Điểm chạm 
tinh hoa từ những cú

bắt tay

lịch sử

Palma de Mallorca - nơi khai sinh thương hiệu 
Gran Meliá Hotels & Resorts và triết lý "A Life Well Lived".
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Cung cấp một trải nghiệm xa xỉ đặc sắc, tinh tế và phóng 

khoáng đậm chất Tây  Âu, Meliá Hotels International trong hơn 

60 năm hình thành và phát triển luôn sẵn sàng chiếm lĩnh ngôi 

vương trong danh sách những thương hiệu khách sạn và khu nghỉ 

dưỡng được yêu thích nhất của các đời triệu phú, tỷ phú. Quản lý hơn 

500 dòng sản phẩm khác nhau, lấy lòng hàng triệu du khách ưa trải 

“KỲ QUAN” THỨ 15 THẾ GIỚI CỦA NGƯỜI ANH CẢ 
GRAN MELIÁ HOTELS & RESORTS

nghiệm du lịch xa xỉ trên toàn cầu, nhưng phải thừa nhận rằng Gran 

Meliá Hotels & Resorts mới chính là “cậu cả” đáng tự hào của tập 

đoàn khách sạn hàng đầu thế giới này. Bằng chứng là không phải 

ở đâu và lúc nào bạn cũng có thể tìm thấy một trải nghiệm Tây Ban 

Nha xa xỉ tột đỉnh kiểu Gran Meliá Hotels & Resorts, thương hiệu duy 

nhất đạt đến điểm cân bằng tuyệt đối của sự xa hoa mang hơi thở 

Gran Meliá Hotels & Resorts được mệnh danh là thương hiệu 
“quốc bảo Tây Ban Nha” trong ngành quản lý khách sạn 
cao cấp, nhờ vào những chuẩn mực tinh xảo và khắt khe 
bậc nhất của mình. 

văn hóa nghệ thuật lẫy lừng và những nét cá tính đương đại 

không thể trộn lẫn. Cho đến khi, mối “lương duyên” giữa Gran 

Meliá Hotels & Resorts và KDI Holdings chớm nở. Và ngay tại Bãi 

Tiên thơ mộng, địa điểm hiếm hoi còn lưu giữ những vẻ đẹp 

hoang sơ mà tạo hóa ban tặng cho miền duyên hải phía bắc 

Nha Trang, “kỳ quan” thứ 15 thế giới của “gia tộc” Gran Meliá 

đã ra đời giữa lòng Vega City, quần thể BĐS phức hợp nghệ 

thuật - nghỉ dưỡng - giải trí ven biển đầu tiên và duy nhất tại 

thành phố biển, cũng là tâm huyết ấp ủ suốt một thập kỷ của 

chủ đầu tư nhiều khát vọng KDI Holdings.

Nhanh chóng tạo tiếng vang lẫy lừng từ khi mới “chào đời”, 

Gran Meliá Nha Trang có đủ lý do để chiếm spotlight trên mọi 

tạp chí dành cho những xa xỉ phẩm hàng đầu thế giới bởi đây 

vừa là dinh thự nghỉ dưỡng đầu tiên của Gran Meliá Hotels & 

Resorts tại Đông Nam Á, vừa là điểm đến đầu tiên của Gran 

Meliá Hotels & Resorts tại Việt Nam, và còn là sản phẩm duy 

nhất mang “dòng họ” Gran Meliá cân đối giữa tính hiện đại 

thời thượng và tính nghỉ dưỡng hưởng thụ.

Vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, âm hưởng văn hóa Champa 

độc đáo phối trộn điêu luyện cùng nhau trong từng gam màu, 

cộng hưởng chất liệu xa hoa, hiện đại trong từng đường nét 

kiến trúc, những dinh thự hoàn mỹ “cộp mác” Gran Meliá 

Nha Trang xứng đáng là hiện thân của đẳng cấp nghỉ dưỡng 

thượng lưu 6* ngay bên bờ đại dương thơ mộng với “san hô 

bên thềm nhà” cùng RedLevel, đặc quyền tối thượng VVIP 

24/7 chỉ dành cho các bậc “đế vương”. 

Trong khi đó, phần còn lại của tổ hợp là khách sạn Meliá Nha 

Trang sang trọng không kém với 370 phòng theo phong cách 

Tây Ban Nha cùng đầy đủ các tiện ích dành cho những trải 

nghiệm du lịch thời thượng như nhà hàng ẩm thực quốc tế 

cao cấp, quầy bar bãi biển, các dịch vụ spa chăm sóc sức 

khoẻ, bể bơi,…

Một bên tôn vinh những nét xa hoa mang âm hưởng văn hóa Tây Ban 

Nha, một bên gắn bó với những khát vọng nâng tầm giá trị Việt. Niềm 

tự hào nguồn cội và tinh thần tiên phong, luôn hướng về phía trước 

đã gây dựng nên những giá trị quan tương đồng, trở thành nền tảng 

vững chãi cho cái bắt tay lịch sử giữa Gran Meliá Hotels & Resorts và 

KDI Holdings. 

Để rồi quả ngọt của hành trình đó là điệu song vũ Đông - Tây đầy kiêu 

hãnh mang tên Gran Meliá Nha Trang - được tờ báo Enterpreneur, 

Drifttravel và Hotelnewme nhận định là 

Cánh cổng chào đón các chủ nhân của tư dinh tỷ phú 
Gran Meliá Nha Trang

“điểm cân bằng của chất liệu hiện đại và phong cách 
nghỉ dưỡng, kết nối giữa văn hóa con người và di sản 
thiên nhiên”.
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CHUYỆN CHƯA KỂ ĐẰNG SAU 
MỘT TUYỆT PHẨM TINH HOA

Có thể tưởng tượng viễn cảnh nhiều năm về sau, khi du khách 

đang mải mê chạm ly tận hưởng những trải nghiệm tột đỉnh xa hoa 

tại một Gran Meliá Nha Trang lộng lẫy và kiêu kỳ bên sắc xanh ngút 

ngàn của vịnh biển Nha Trang, những người khai sinh ra tuyệt phẩm 

này hẳn sẽ phải rất tự hào khi nhìn lại hành trình hiện thực hóa giấc 

mơ của chính mình ngay từ những ngày đầu.

Với KDI Holdings, đó là giấc mơ về một thành phố không ngủ, một 

ngôi sao thắp sáng cực Bắc Nha Trang được ấp ủ với trọn vẹn tâm 

huyết trong suốt hơn một thập kỷ lên ý tưởng và dựng xây. “Kể từ 

khi đặt những dấu chân đầu tiên trên Bãi Tiên và hiểu rằng sứ mệnh 

của mình chính là thắp sáng vùng đất hoang sơ tuyệt vời này, 

chúng tôi chưa bao giờ thôi trăn trở làm thế nào để có thể biến 

nơi đây trở thành điểm đến mới trên bản đồ trải nghiệm du lịch 

thượng lưu của thế giới.”, ông Kiều Hữu Dũng, Chủ tịch tập đoàn 

KDI Holdings chia sẻ.

Dinh thự The Coral - tuyệt phẩm tinh hoa 
bậc nhất của Gran Meliá Nha Trang

"Đảo tỷ phú" Gran Meliá Nha Trang - niềm tự 
hào bất diệt của tập đoàn KDI Holdings

Với KDI Holdings, Vega City Nha Trang không chỉ là một siêu phẩm đơn thuần. Đó còn là một niềm tự hào không 
bao giờ vơi cạn kể từ ngày chúng tôi đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho đến khi ánh sáng bắt đầu được 
thắp lên đầy kiêu hãnh tại thành phố không ngủ này!

Ông Kiều Hữu Dũng, Chủ tịch tập đoàn KDI Holdings
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Cùng chung khát vọng sáng tạo nên những giá trị tốt đẹp nhất cho 

cuộc sống và ngọn lửa nhiệt huyết tiên phong, điểm giao thoa của 2 

tư tưởng văn hóa này đã giúp nhà kiến tạo BĐS tài ba đất Việt và gã 

khổng lồ Tây Ban Nha đặt nền móng vững chắc cho một sự hợp tác 

lâu dài trong tương lai, bắt đầu từ điểm chạm tinh hoa Gran Meliá 

Nha Trang. 

Được kiến tạo nên từ hơi thở Tây Ban Nha nồng ấm, điểm xuyết nét 

tinh hoa Á Đông được kết tụ suốt ngàn năm bền bỉ, vượt lên trên 

những xa hoa của vật chất, Gran Meliá Nha Trang là dấu son đỏ 

biểu trưng cho những giá trị cội nguồn nguyên bản, những tinh hoa 

không bao giờ phai nhạt của 2 nền văn hóa Đông Tây, cũng đồng 

thời là dấu son rực rỡ cho cái bắt tay thành công của những cộng sự 

cùng chung ý tưởng lớn.

“Hợp tác cùng KDI Holdings là niềm tự hào và là một trong những 

dấu ấn chiến lược của chúng tôi tại Việt Nam. Đây là cơ hội để 

Meliá Hotels International vinh dự giới thiệu các thương hiệu tọa lạc 

trong lòng quần thể Vega City Nha Trang, nhằm mang đến đa dạng 

hơn những lựa chọn đáp ứng nhiều nhu cầu nghỉ dưỡng, du lịch khác 

nhau và trên hết là những trải nghiệm thượng lưu xứng tầm chỉ có thể 

tìm thấy ở dòng sản phẩm cao cấp bậc nhất của chúng tôi - Gran 

Meliá”, bà Nancy Ning, Giám đốc đối ngoại Tập đoàn Meliá Hotels 

International chia sẻ. 

Trong đó, ngoài Meliá Hotels International, có thể kể đến hàng loạt 

các thương hiệu hàng đầu thế giới khác đã tham gia vào quá trình 

xây dựng, quản lý và vận hành dự án như Hyundai E&C, Accor Group, 

Rosewood Hotel Group hay ngân hàng Sacombank với vai trò là đối 

tác tài chính vững chắc. Rõ ràng, sự chung tay quy tụ của họ tại Vega 

City nói chung và những giá trị tinh thần, tâm huyết mà họ đã đặt vào 

Gran Meliá Nha Trang nói riêng đã góp phần không nhỏ để “đứa con 

chung” của KDI Holdings và thương hiệu xa xỉ Gran Meliá kiêu hãnh 

vươn mình giữa bầu trời rực sáng của “kinh đô nghỉ dưỡng thượng lưu 

mới” tại Nha Trang ngay từ những ngày đầu được giới thiệu.

Dinh thự Signature - lưng tựa núi biếc, mặt hướng 
biển xanh, trung tâm thành phố

Một bước chạm cát, hai bước chạm biển, với tay 
chạm đến hoàng hôn triệu đô
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Được thiết kế và sáng tạo riêng bởi những bậc thầy của HBA 
Architecture - đơn vị thiết kế kiến trúc và cảnh quan của Mỹ, 
cùng Minotti - đơn vị cung cấp nội thất cao cấp bậc nhất đến từ 
nước Ý, Gran Meliá Nha Trang mang “vẻ đẹp lai” khi kiến trúc 
và nội thất sở hữu những hơi thở khác biệt nhưng vẫn quyện 
chặt vào nhau, tạo nên điệu song vũ đắm say của hai nền văn 
hóa, với cảm hứng sống động từ truyền thuyết khởi nguồn của 
dân tộc Việt - câu chuyện về Lạc Long Quân và  Âu Cơ, được 
kể bằng ngôn ngữ thiết kế đậm sắc màu Tây phương nhã nhặn.

HBA ARCHITECTURE &
GRAN MELIÁ NHA TRANG

Khi kiến trúc
văn hoákể 

câu chuyện
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“Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến những thiết kế kiến trúc sáng tạo với 
chất lượng bền bỉ theo thời gian, nhằm tôn vinh và thể hiện sự tôn trọng 
sâu sắc với những di sản của mỗi cộng đồng văn hóa. Đồng thời chúng tôi 
khát khao đem lại giá trị trường tồn và phong phú trong tương lai cho mỗi 
khách hàng.”

HBA Architecture.

Đ ược thành lập từ năm 1965, HBA Architecture sở hữu một bề dày đáng tự hào về lịch sử. Là bàn tay vàng 

đứng sau những thiết kế độc đáo như khu nghỉ dưỡng Chedi Xinchang tại Chiết Giang, Trung Quốc, hay 

resort nổi trên biển Emma Emboodhoo Lagoon tại Maldives, HBA Architecture đã ghi dấu ấn tại Việt Nam 

thông qua những dự án lớn như Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, khách sạn Waldorf Astoria Hà Nội. Dẫu vậy, đối 

với mỗi dự án khác nhau, những bộ óc sáng tạo của HBA Architecture vẫn cần phải miệt mài tìm tòi những cảm 

hứng độc đáo và khác biệt. 

HBA Architecture mang đến cho Nha Trang một 
kiến trúc dinh thự lộng lẫy và bề thế, xứng tầm tư 
dinh của các siêu tỷ phú. 
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Gran Meliá Nha Trang là một bài toán đặc biệt. Điểm đặc biệt 

nhất của những dinh thự này là vị trí thế “tựa sơn hướng thủy” - 

một mặt tựa lưng vào núi Cô Tiên hùng vĩ huyền thoại, một mặt 

vươn mình về phía biển Đông, điểm ngắm hoàng hôn triệu đô 

và dải san hô tự nhiên quý giá. Gran Meliá Nha Trang đòi hỏi 

một thiết kế cho phép chủ nhân sở hữu được đắm mình trong 

vẻ đẹp thiên nhiên vô giá của Bãi Tiên, vừa giữ trọn được tinh 

thần tôn vinh tinh túy văn hóa của Việt Nam và Tây Ban Nha, 

tạo nên nét xa hoa đặc sắc mà không phô trương, xứng tầm 

với định danh là “tư dinh của những siêu tỷ phú”. 

Ngôn ngữ kiến trúc của những dinh thự Gran Meliá Nha Trang 

được nghiên cứu để không chỉ đáp ứng yêu cầu về mặt thẩm 

mỹ, mà còn phù hợp với đặc trưng khí hậu thổ nhưỡng của 

địa phương. HBA Architecture chọn lựa phong cách Modern 

Minimalism (Hiện đại tối giản), cho phép dải bờ cát trắng và 

vẻ đẹp của biển xanh trở thành yếu tố trung tâm của một bức 

tranh toàn cảnh.

Khi tìm tòi một thiết kế đủ sang trọng để xứng tầm với một sản 

phẩm thượng lưu cao cấp, đủ thời thượng nhưng không bao 

giờ lỗi thời, và đủ hòa hợp với cảnh sắc địa phương để không 

phí hoài những vẻ đẹp sẵn có, HBA Architecture đã nghiên cứu 

và dày công sáng tạo, đưa vào những chi tiết tưởng chừng rất 

khiêm nhường nhưng sẽ đem lại sự khác biệt lớn về mặt trải 

nghiệm. Những phần mái vươn xa với một tỉ lệ được tính toán 

kĩ lưỡng tạo nên phần bóng đổ kiến trúc, hạn chế tối đa sức 

nóng mà mặt trời đem lại, nhưng vẫn đủ để các căn biệt thự 

đón trọn vẹn ánh sáng bình minh từ phía Đông chân trời. Toàn 

bộ vách tường hướng ra biển khơi được thiết kế với kính trong 

suốt vô giới hạn, khai mở tầm nhìn khoáng đạt và xóa nhòa 

khoảng cách giữa con người với thiên nhiên.

Dinh thự The Coral có phần mái vươn xa với một tỉ lệ được tính 
toán kĩ lưỡng tạo nên phần bóng đổ kiến trúc, hạn chế tối đa 
sức nóng mà mặt trời đem lại, nhưng vẫn đủ để các căn biệt thự 
đón trọn vẹn ánh sáng tự nhiên.
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Cảm hứng sống động từ truyền thuyết khởi nguồn của dân tộc Việt - câu 
chuyện về Lạc Long Quân và Âu Cơ, được HBA Architecture kể bằng ngôn ngữ 
thiết kế đậm sắc màu Tây phương nhã nhặn, đan cài trong từng đường nét. 

Sự kết nối mãnh liệt và không giới hạn của nội khu và môi 
trường ngoại vi trở thành mục tiêu chính trong thiết kế của 
HBA Architecture. 
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bông hồng lai
dinh thự

tỷ phú
xứ Catalan 
khám phá

Theo chân

Cùng Emma Fernardez Lê - đóa hồng lai sở hữu 2 dòng máu 
Việt Nam và Tây Ban Nha - khám phá Gran Meliá Nha Trang, 
“tư dinh của các siêu tỷ phú” được Enterpreneur, DriftTravel và 
Hotelnewme hết lời khen ngợi. 



N
H

A
 T

R
A

N
G

34 35

N
H

A
 T

R
A

N
G

Tọa lạc tại Bãi Tiên hoang sơ với vị trí sát biển hiếm hoi còn sót lại tại 
Nha Trang, Gran Meliá Nha Trang không chỉ được ưu ái sở hữu dải bờ 
biển thuộc top đẹp nhất thế giới, mà còn là nơi hiếm hoi có thể vừa 
đón bình minh tỏa rạng, vừa chiêm ngắm hoàng hôn lãng mạng

ĐIỂM NGẮM HOÀNG HÔN TRIỆU 
ĐÔ BÊN TOP 1 O VỊNH BIỂN ĐẸP 
NHẤT THẾ GIỚI

Sở hữu một nửa dòng máy Tây Ban Nha, Emma Fernandez 

Lê (hay còn gọi là Emma Lê) nổi tiếng với vẻ đẹp lai sắc sảo 

và quyến rũ. Emma luôn bày tỏ sự yêu thích đối với những 

thương hiệu gợi nhớ đến quê hương thứ 2 của mình. Bởi lẽ đó, 

Gran Meliá Nha Trang, với nét kiến trúc là sự hòa quyện của hai 

nền văn hóa Đông Tây, đã thu hút Emma ngay từ những giây 

phút đầu tiên. `
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PHONG CÁCH ĐƯƠNG ĐẠI 
BỀN BỈ VỚI THỜI GIAN

Bộ sofa dòng Hamilton biểu tượng với đệm lông ngỗng, bàn ăn 
Toulouse và ghế ăn Aston làm từ bọt chống cháy và đệm biến 
thiên nhạy cảm với nhiệt độ.

Ra mắt dinh thự mẫu đặt tại Vega City Nha Trang, Bãi Tiên, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa, Gran Meliá Nha Trang trình làng phiên bản đầu 

tiên – dinh thự đảo san hô The Coral trong bộ sưu tâp hữu hạn các tuyệt 

tác dinh thự siêu sang.

Sàn deck được bố trí sát biển để chủ nhân có thể 
vừa thưởng thức bữa tiệc vừa lắng nghe tiếng sóng.
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Thấm nhuần triết lý về một “second-home” siêu sang thực thụ, HBA 

Architecture mang đến thiết kế tinh giản theo phong cách đương đại 

sang trọng, trang nhã nhằm tôn vinh vẻ đẹp Nha Trang - vịnh biển 

đẹp bậc nhất hành tinh, cũng như chú trọng đặc biệt vào đường 

nét nội thất ôm trọn cơ thể và chất liệu thượng hạng nhằm bảo đảm 

sự thoải mái và tiện nghi khi sử dụng dài ngày tại “ngôi nhà thứ hai” 

đúng nghĩa. Tinh tế bổ sung phòng quản gia và khu vực bếp kín phù 

hợp với nhu cầu nghỉ ngơi dài ngày của các gia đình tài phiệt cũng 

là điểm nhấn khác biệt của “second-home” Gran Meliá Nha Trang so 

với phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng truyền thống.

Sở hữu vị trí mặt biển hiếm hoi còn sót lại tại trung tâm Nha Trang cận 

kề dự án tái sinh san hô đỏ quý hiếm rộng 28ha do Viện Hải Dương 

Học chủ trì, Gran Meliá Nha Trang được thiết kế nhằm tối ưu địa thế 

“đầu rồng” tại Bãi Tiên. Với lưng tựa núi Cô Tiên, mặt chạm biển Đông, 

các dinh thự đồng thời được bao bọc bởi hệ thống tiện ích cao cấp 

và độc đáo như hồ Lagoon khoáng nóng mặt biển duy nhất Việt Nam 

rộng tới 4.000m2, spa hang đá, công viên san hô Vạn San Đảo, bến du 

thuyền riêng... cùng tiêu chuẩn dịch vụ RedLevel đặc biệt. 

Phòng tắm view biển được thiết kế tinh xảo với thiết bị Noken, gạch 
lát cao cấp của thương hiệu ốp lát “hàng hiệu” Porcelanosa hàng 
đầu Châu Âu có khả năng chống thấm nước gấp 5 lần thông thường. 

Phòng ngủ tao nhã với góc check-in, đọc sách hoàn hảo, cùng ban 
công kính đón trọn khung cảnh hoàng hôn “triệu đô” đẹp bậc nhất 
Việt Nam là góc thư giãn đặc biệt yêu thích của Emma. 
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Tiếp nối những dinh thự sát biển đã gây sốt cho giới thượng lưu, Gran Meliá Nha Trang và 
Chủ đầu tư KDI Holdings tiếp tục trình làng dinh thự Signature. Sở hữu ưu điểm vượt trội 
như địa thế kim cương “lưng tựa núi biếc - mặt hướng biển xanh - trung tâm thành phố”, tầm 
nhìn rộng mở ôm trọn hoàng hôn triệu đô diễm lệ cùng diện tích tối ưu, dinh thự Signature 
sẽ là mảnh ghép hoàn hảo, hoàn thiện bộ sưu tập bất động sản đẳng cấp của giới siêu tỷ phú.

Đinh thự

món bảo vật
tỷ phú

Cuộc 
săn lùng

của giới 
đầu tư
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VỊ TRÍ VÀNG KIẾN TẠO GIÁ TRỊ 
KIM CƯƠNG VĨNH CỬU

Vào cuối năm 2021, khi thế giới vẫn chìm trong cơn hoang mang 

khi tình hình dịch bệnh không hề có dấu hiệu khả quan gần 2 

năm, nhiều chuyên gia nhận định thị trường bất động sản sẽ 

nhanh chóng bước vào một kỷ nguyên trầm lắng, đặc biệt là dòng bất 

động sản nghỉ dưỡng - vốn nổi tiếng với mức giá cao và sự phụ thuộc 

mạnh mẽ vào nền kinh tế du lịch. Tuy nhiên vào thời điểm đó, dinh thự 

nghỉ dưỡng biển Gran Meliá Nha Trang vẫn tạo ra tiếng tăm rạng rỡ khi 

được hàng loạt trang tin tức nước ngoài xướng tên. Enterpreneur, Hotel-

newme và DriftTravel đồng loạt dành cho Gran Meliá Nha Trang những 

mỹ từ như “tuyệt tác kiến trúc là sự kết hợp của phong cách nghỉ dưỡng 

đương đại và vẻ đẹp truyền thống”. 

Những ghi nhận từ truyền thông quốc tế là bảo chứng vượt trội nhất 

khiến cho Gran Meliá Nha Trang trở thành một làn sóng ngầm dấy lên 

trong giới thượng lưu. Với giá trị lên đến hàng chục triệu đô, Gran Meliá 

Nha Trang được coi là “bán đảo tỷ phú” lần đầu tiên xuất hiện tại châu 

Á Thái Bình Dương, quy tụ những nhân vật tầm cỡ bậc nhất. Điều đặc 

biệt nhất tạo nên mức giá không tưởng của Gran Meliá Nha Trang chủ 

yếu đến từ vị trí kim cương sát biển duy nhất còn lại của Nha Trang - nơi 

được xếp vào top 10 vịnh biển đẹp nhất hành tinh do UNESCO bình 

chọn. Với đẳng cấp vượt trội, Gran Meliá Nha Trang đã quy tụ hàng loạt 

những “ông lớn” trên trường quốc tế thuộc đa ngành, có thể kể đến: 

Gran Meliá Hotels & Resorts - thương hiệu vận hành khách sạn quốc bảo 

Tây Ban Nha, HBA Architecture, “ông hoàng nội thất cao cấp châu  Âu” 

Minotti và “người khổng lồ châu Á” Hyundai E&C. Tất cả đã biến Gran 

Meliá Nha Trang trở thành một báu vật đầy tính di sản mà giới thượng 

lưu khát khao sở hữu. 

Dinh thự Signature sở hữu cao độ thần thánh tọa 
lạc nơi đồi lam bên biển biếc.
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Phòng tắm được ốp lát toàn bộ bằng gạch men sứ đến từ thương 
hiệu Porcelanosa được chứng nhận bởi Hoàng gia Anh, đan xen 
với sắc xanh lục dịu dàng mang đến trải nghiệm spa cao cấp 
ngay tại nhà.



N
H

A
 T

R
A

N
G

44 45

N
H

A
 T

R
A

N
G

Vào tháng 06 năm 2022, chủ đầu tư KDI Holdings của dự án Gran Meliá 

Nha Trang đã chính thức ra mắt bộ sưu tập dinh thự Signature với tuyên 

ngôn “bảo vật của giới đầu tư tỷ phú”. Trong sự kiện tọa đàm “Bàn về quỹ 

đạo đầu tư mới và nền kinh tế tỷ phú tại Việt Nam”, bà Đậu Thị Như Linh 

- Phó Giám đốc Phoenix Property, đơn vị tư vấn và quản lý dự án Gran 

Meliá Nha Trang đưa ra những nhận định vô cùng sâu sắc về xu hướng 

tiêu dùng và đầu tư của giới siêu tài phiệt: 

“Bên cạnh những hàng hóa siêu xa xỉ như tác phẩm nghệ thuật lịch sử, túi 

Hermes, du thuyền hay siêu xe, bất động sản siêu sang luôn là trung tâm 

sức hút đầu tư đối với giới siêu giàu và tại Việt Nam cũng không ngoại lệ.”

Khác biệt với các dinh thự The Coral, Aqua Bay hay Pacific Lagoon vốn 

đã được săn lùng với mức giá không tưởng ngay từ thời điểm ra mắt nhờ 

vị trí  mặt biển ”chạm sóng liền cát” và kiến trúc bề thế khổng lồ, dinh thự 

Signature được bố trí duyên dáng trên các cao độ giật cấp dạng bậc 

thang từ núi cô Tiên lan xuống biển Đông trong khoảng cách chỉ hơn 

100m. Địa hình độc đáo cao hơn mặt biển từ 8m đến 14m cùng thiết kế 

không gian mở trên mái Ocean Sky Lounge – nét kiến trúc riêng biệt của 

dòng dinh thự Signature tạo nên những khoảng không gian ngắm hoàng 

hôn tuyệt mỹ, đồng thời thiết lập tầm nhìn xanh không giới hạn. 

KHI "BẢO VẬT" CỦA GIỚI ĐẦU TƯ 
CHỈ DÀNH CHO NHỮNG "THỢ SĂN "
DÀY KINH NGHIỆM

Dinh thự Signature  - nốt nhạc xanh trong trẻo 
giữa bản hòa ca hùng tráng của thiên nhiên
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Nằm trong quần thể “tư dinh của các siêu tỷ phú” Gran Meliá Nha 

Trang, các dinh thự Signature vẫn được thừa hưởng 100% các đặc 

quyền đáng khao khát của một siêu phẩm bất động sản đẳng cấp 

tầm nhìn biển, vị trí đắc địa khi nằm tại Bãi Tiên -  khu vực quy hoạch 

sát biển hiếm hoi còn sót lại tại trung tâm Nha Trang, thương hiệu vận 

hành siêu sang Gran Meliá Hotels & Resorts cùng hệ thống tiện ích đẳng 

cấp như hồ Lagoon khoáng nóng rộng 4.000m2, spa hang đá, bến du 

thuyền sang trọng, nhà hàng Michelin phong cách Địa Trung Hải đầu 

tiên tại Việt Nam mang tên Hispania Nha Trang, nhưng với chi phí cực 

kỳ hợp lý nhờ diện tích chỉ từ 350m2, được thiết kế hoàn hảo để kiến tạo 

một không gian ấm cúng và sang trọng cho những chuyến nghỉ dưỡng 

gia đình. 

TẤM VÉ ĐẶT CHÂN VÀO CÂU LẠC BỘ 
CỦA CÁC SIÊU TỶ PHÚ

Phòng ngủ Signature với ban công hướng biển, mang lại 
quang cảnh bình minh đẹp như mơ mỗi sáng thức giấc.

Sắc xanh của biển, tươi mới của mặt trời, được chủ đầu tư KDI Holdings 
khéo léo đưa vào trong kiến trúc nội thất của dinh thự Signature song 
vẫn không phá vỡ đi thiết kế chuẩn mực của một dinh thự biển siêu 
sang như: trần cao 4,1m, tường ốp gỗ, bể bơi riêng hay sự góp mặt của 
thương hiệu nội thất Minotti đình đám.
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Không dừng lại ở việc sở hữu vị trí là điểm giao của núi và biển, nơi trung 

chuyển của ánh sáng từ bình minh rạng rỡ đến hoàng hôn lộng lẫy, 

toàn bộ không gian nội thất của Signature được thấm đẫm những gam 

màu dịu mát và nhã nhặn, phảng phất hơi thở Địa Trung Hải. Sự chuẩn 

mực trong thiết kế không gian ngoại vi và nội thất của Signature kiến 

thiết nên một địa đàng thu nhỏ dành cho mỗi chủ nhân sở hữu. Kiến tạo 

nên một không gian lục lam ngập tràn, đem sắc màu rạng rỡ của thiên 

nhiên chạm đến tâm khảm của chủ nhân sở hữu, là điểm khác biệt lớn 

nhất của những "tiểu địa đàng" Signature so với những cung điện bề 

thế The Coral. 

Thấm nhuần triết lý về một second-home thực thụ nơi con người trở về 

với bản ngã và đắm mình trong sự hoang sơ của thiên nhiên, dinh thự 

Signature được kiến thiết cho một chuẩn mực sống sang - sống chất - 

sống lâu - và sống sâu mà giới tinh hoa đang hướng đến. 
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Trải nghiệm spa cao cấp ngay tại không gian dinh thự Signature 
được sắp đặt tinh tế với phòng tắm view núi, vườn, biển... cùng nền 
gạch men sứ đến từ thương hiệu Porcelanosa.
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Dinh thự Signature nằm e ấp đắm mình trong sắc lục lam 
dịu dàng, nơi những khóm hoa leo men theo bờ tường là 
biểu hiện sinh động cho sức sống của thiên nhiên.
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Luxurious
lifestyle

Không gian sống là môi trường ngoại vi, nhưng lại là sự thể hiện rõ ràng 
nhất tính thẩm mỹ và thế giới nội tâm của người chủ sở hữu. Vượt lên 
trên những phong cách xa hoa đầy phức tạp, xu hướng đương đại luôn 

lấy sự bền vững và trường tồn là kim chỉ nam, tôn vinh sự tối giản như 
một chuẩn mực mới của sang trọng. 
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Italian excellence

Minotti
A  Story of

55
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Câu chuyện kể về đại gia tộc xây dựng nên đế
chế nội thất thiết kế bậc nhất nước Ý. 
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KHÔNG CHỈ LÀ NỘI THẤT, 
MÀ CÒN LÀ NIỀM TỰ HÀO 
GIÁ TRỊ DÂN TỘC

Nếu trong thế giới thời trang xa xỉ phẩm, người ta hay 

truyền tai nhau câu chuyện của gia tộc Dumas người tạo 

nên đế chế Hermès với quy tắc khắt khe nhằm bảo toàn 

sự thừa kế di sản trong nội bộ, gia tộc Wertheimer vốn được coi là 

xương sống của thánh đường thời trang Chanel, thì trong thế giới 

của nội thất thiết kế thượng hạng, gia tộc Minotti đã trở thành 

một biểu tượng sống của lòng tự tôn dân tộc, niềm tự hào của 

“đất nước nghệ thuật” Ý. 

Vào năm 1948, Alberto Minotti quyết định mở một xưởng sản xuất nội 

thất nhỏ ngay tại địa phương, với những sản phẩm nội thất mang 

đậm phong cách truyền thống của nước Ý được tự tay ông đẽo gọt. 

Hữu xạ tự nhiên hương, danh tiếng đến từ chất lượng và sự độc đáo 

của những sản phẩm này bắt đầu được lan tỏa và khiến ông quyết 

định thành lập một nhà xưởng sản xuất số lượng lớn vào những năm 

1960. Thế hệ thứ 2 của ông – Renato và Roberto Minotti đã tham vọng 

hơn khi bắt tay với nhà thiết kế Rodolfo Dordoni nhằm đưa những giá 

trị nghệ thuật và thẩm mỹ của Ý vươn mình ra thế giới. Để rồi thế hệ 

thứ 3 của gia tộc – Alessio, Alessandro, Susanna và Leonardo Minotti 

đã gạn lọc và quyết định biến Minotti trở thành một thương hiệu 

thiết kế nội thất siêu xa xỉ, đại diện cho tinh thần “A story of Italian 

excellent” – câu chuyện về tinh hoa đất Ý, được kể bằng những 

đường nét thiết kế tinh xảo kết hợp với công nghệ sản xuất tân tiến 

bậc nhất thế giới, tạo nên điểm cân bằng hoàn hảo của truyền 

thống và hiện đại. 

Dinh thự Signature nằm e ấp đắm mình trong sắc lục lam 
dịu dàng, nơi những khóm hoa leo men theo bờ tường là 
biểu hiện sinh động cho sức sống của thiên nhiên.
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Bàn ăn Toulouse và ghế ăn Aston làm từ bọt chống cháy và đệm 
biến thiên nhạy cảm với nhiệt độ gói gọn sự trang nhã và sang trọng 
trong từng đường nét thiết kế, song vẫn đảm sự thoải mái, tiện nghi 
cho chủ nhân.

C âu chuyện về tinh hoa đất Ý và sự tôn sùng tận tụy với đẳng cấp cộp 

mác “Made in Italy” được những hậu duệ của Minotti thể hiện một cách 

trực quan thông qua những bộ sưu tập được nghiên cứu tỉ mẩn qua từng 

năm. Trong một buổi phỏng vấn với tạp chí AEWorld vào tháng 5 năm 2020, 

Roberto Minotti – thế hệ thứ 4 kế thừa cơ nghiệp của gia tộc – đã chia sẻ : 

“Chúng tôi tự gọi Minotti là một thương hiệu của sự bền vững và coi đó là định 

nghĩa về chất lượng “Made in Italy”. 

THẾ GIỚI MỚI VỚI NHỮNG 
HỆ GIÁ TRỊ MỚI



N
H

A
 T

R
A

N
G

60 61

N
H

A
 T

R
A

N
G

Phòng khách của dinh thự mẫu Coral được trưng bày bộ sưu tập 
độc quyền của Minotti do chính nhà điều hành Rodolfo Dordoni thiết 
kế. Nổi bật trong đó là bộ sofa dòng Hamilton biểu tượng với đệm 
lông ngỗng đặc trưng mang đến sự mềm mại, êm ái và vô cùng 
nhã nhặn.

Chúng tôi chọn theo đuổi những thiết kế trường tồn song hành với 

chất lượng tuyệt hảo – bởi đây mới là điều mà khách hàng luôn tìm 

kiếm cho đến mãi mãi về sau”.  Minotti được đưa về Việt Nam thông 

qua đơn vị phân phối độc quyền EuroStyle (thuộc Tập đoàn KDI 

Holdings). Nói về Minotti, ông Hoàng Đặng – Giám đốc của EuroStyle 

– bày tỏ nhiều lời khen ngợi đặc biệt cho thương hiệu này, và tại Gran 

Meliá Nha Trang, Minotti tìm được người bạn tâm giao cùng chia sẻ 

hệ giá trị hướng đến vẻ đẹp bền vững và trường tồn. 

Bản thân Roberto Minotti cũng nhấn mạnh rằng trong suốt 2 thập kỷ, 

Minotti đã nghiên cứu để trở thành thương hiệu tiên phong trong việc 

theo đuổi các tiêu chí xanh và an toàn cho sức khỏe con người bên 

cạnh tính thẩm mỹ hay sự thời thượng. Điều này trùng hợp với giá trị 

quan mà chủ đầu tư KDI Holdings đặt vào Gran Meliá Nha Trang : 

đó là kiến tạo một không gian sống đưa con người quay về với thiên 

nhiên, tận hưởng tối đa món quà mà tự nhiên ban tặng – và coi đó là 

một chuẩn mực mới của sự xa xỉ không thể đong đếm bằng tiền bạc.
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Vào tháng 1 năm 2022, Gran Meliá Nha Trang đã chính thức 

trình làng dinh thự mẫu rộng đến 1.200m2 với điểm nhấn đến 

từ bộ sưu tập nội thất thiết kế đặc biệt từ ông hoàng nội thất 

nước Ý Minotti. Phong cách đương đại trải dài khắp không gian rộng 

lớn với những gam màu trang nhã nhưng không hề nhạt nhòa nhờ 

vào sự quyên hoà tinh tế của hai nền văn hóa Đông Tây. Cũng tại 

đây, ranh giới của bầu trời trong xanh và biển cả dường như được 

xóa nhòa, mang đến sự kết nối tuyệt đối giữa con người và thiên 

nhiên. 

“Chúng tôi sử dụng những vật liệu thô mộc như gam màu trầm, nâu 

đất hay màu gỗ veneer đậm điểm xuyết không gian cây xanh để 

khơi gợi về văn hóa Champa mộc mạc. Tất cả những yếu tố vật liệu 

thô mộc này sẽ làm nền cho các lớp vật liệu kim loại có tính phản xạ 

để mang tới sự cuốn hút và cân bằng trong kiến trúc – giữa những 

yếu tố sôi động của cuộc sống hiện đại, giải trí và sự yên bình của 

cuộc sống văn hóa đậm đà bản sắc Champa.” – Ông Hoàng Đặng, 

Giám đốc của thương hiệu EuroStyle chia sẻ. 

Bên cạnh Minotti, Gran Meliá Nha Trang còn là điểm tập kết của 

hàng loạt cái tên đình đám như thương hiệu quản lý vận hành Top 

1 Tây Ban Nha Gran Meliá Hotels & Resorts, tập đoàn xây dựng hàng 

đầu thế giới Hyundai E&C, Tập đoàn thiết kế kiến trúc và cảnh quan 

HBA Architecture và thương hiệu gạch ốp lát cao cấp Porcelanosa.

CÚ BẮT TAY CỦA CÁC ÔNG HOÀNG 
KIẾN TẠO NÊN TUYỆT PHẨM

 Phòng ngủ tao nhã với góc check-in, đọc sách hoàn hảo, cùng ban 
công kính đón trọn khung cảnh hoàng hôn “triệu đô” đẹp bậc nhất 
Việt Nam.
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N hiều người cho rằng Đương đại (Contemporary) và Hiện đại 

(Modern) đồng nghĩa. Điều này trở nên dễ hiểu khi chúng 

ta đặt hai thiết kế đương đại và hiện đại nằm cạnh nhau. 

Sự tương đồng của hai phong cách này đến từ tinh thần tối giản và 

thanh lịch, tiết chế những chi tiết cầu kỳ với triết lý “Less is more”. Tuy 

nhiên, phong cách nội thất hiện đại tập trung vào tính bền vững 

của thiết kế với thời gian, ít thay đổi và chỉ sáng tạo trên những nền 

khuôn mẫu có sẵn, sử dụng chủ yếu những sắc độ trung tính và các 

chất liệu quen thuộc như gỗ ép và kim loại. Ngược lại, phong cách 

thiết kế nội thất đương đại được hiểu là phong cách thiết kế thụ 

hưởng các yếu tố hiện đại nhất trong thế kỉ 21. Phong cách đương 

đại luôn giữ một chừng mực và giới hạn riêng bằng cách cân bằng 

giữa các đường thẳng, các yếu tố điêu khắc, nghệ thuật và những 

gam màu táo bạo, cho phép không gian trở thành sự hòa hợp của 

tính thanh lịch và những sáng tạo bắt mắt. 

Xu hướng đương đại
thống trị
thị trường nội thất thiết kế

siêu cao cấp

ĐƯƠNG ĐẠI VÀ HIỆN ĐẠI TRONG 
THIẾT KẾ NỘI THẤT

Thiết kế dinh thự với khoảng thông tầng cao 8m, được điểm 
xuyến bằng bộ đèn chùm mang đến sự nhã nhặn song 
không thiếu đi tính hiện đại.

Phòng tắm  được thiết kế tinh xảo với thiết bị Noken, gạch 
lát cao cấp của thương hiệu ốp lát "hàng hiệu" Porcelanosa 
hàng đầu châu Âu giúp gia tăng khả năng chống thấm nước.
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Trái ngược với thị trường nội thất đại chúng và bình dân được thống 

lĩnh bởi những ông lớn như IKEA, nội thất thiết kế, hay còn gọi là 

Bespoke Furniture, tạo nên một trải nghiệm riêng biệt và thỏa mãn tận 

cùng nhu cầu tôn vinh cá tính và phô bày phong cách cá nhân thông 

qua chính không gian sống. “Bespoke” giờ đây không chỉ là những 

đường may độc bản trên những bộ suit hàng hiệu, mà còn là những 

tuyệt tác đồng hồ, siêu xe, trang sức, hay những món đồ nội thất siêu 

xa xỉ từ sofa, giường tủ, bồn tắm... được chính tay các nghệ nhân lành 

nghề bậc nhất chế tác dựa trên thiết kế đo ni đóng giày theo mong 

muốn của chủ nhân. 

Nếu thị trường nội thất đại chúng mỗi năm đều xoay vần với hàng loạt 

xu hướng cả về chất liệu và màu sắc như phong cách grandmillennial 

hoài cổ, industrial gai góc và nam tính hay natural dịu dàng với mây 

tre đan, thì thị trường nội thất thiết kế lại trung thành với những phong 

cách đề cao tính thanh lịch, sang trọng, hiện đại và bền vững với thời 

gian như phong cách đương đại. Những thương hiệu nội thất cao cấp 

nhất như Minotti cũng duy trì tinh thần đương đại trải dài trong những 

bộ sưu tập từ 2018 đến 2021, với những chất liệu gỗ sồi, satin, thép 

tạo nên bề mặt mượt mà và dễ chịu, đường nét tối giản và gam màu 

trung tính hòa hợp với không gian, kết hợp những công nghệ chế tác 

cao cấp nhất nhằm đẩy mạnh tinh thần sáng tạo của phong cách 

đương đại.

NỘI THẤT THIẾT KẾ 
(BESPOKE FURNITURE) 
VÀ PHONG CÁCH ĐƯƠNG ĐẠI

Phòng ngủ thiết kế tao nhã với ban công kính đón trọn 
khung cảnh hoàng hôn lộng lẫy.
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Là một trong những thương hiệu nội thất đẳng cấp nhất châu Âu, phụ 

trách cung cấp nội thất cho nhiều tư dinh và chung cư siêu cao cấp 

tại khắp mọi nơi trên thế giới, Minotti tiếp tục đồng hành với tập đoàn 

KDI Holdings và đơn vị phân phối nội thất EuroStyle nhằm hiện thực 

hóa một không gian đậm tính duy mỹ tại Gran Meliá Nha Trang. Thách 

thức lớn nhất là tìm ra một sự phối hợp hài hòa của các vật liệu, để 

chúng cùng tấu lên được âm hưởng sang trọng và tinh tế, nhưng vẫn 

phảng phất nét phóng khoáng và mềm mại hồn hậu của văn hóa địa 

phương. Hầu hết nội thất đều được nhập khẩu trực tiếp từ Ý. Nổi bật 

trong đó là bộ sofa dòng Hamilton biểu tượng với đệm lông ngỗng, 

bàn ăn Toulouse và ghế ăn Aston làm từ bọt chống cháy và đệm biến 

thiên nhạy cảm với nhiệt độ.

“Về hình thức kiến trúc và nội thất, chúng tôi sử dụng ngôn ngữ kiến 

trúc Modern Contemporary (đương đại xen lẫn hiện đại) để biểu đặt 

những yếu tố sôi động của cuộc sống hiện đại, văn hóa hiếu khách 

theo nhận diện của thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp song vẫn gần 

gũi với thiên nhiên và văn hóa địa phương.” - ông Hoàng Đặng, đại 

diện EuroStyle - đơn vị cung cấp độc quyền nội thất của Minotti tại 

Việt Nam, chia sẻ. 

GRAN MELIÁ NHA TRANG - 
TUYỆT TÁC ĐƯƠNG ĐẠI TÔN VINH 
VẺ ĐẸP VĂN HÓA

Hồ khoáng nóng Lagoon rộng 4000m2 

Mảng xanh là yếu tố không thể thiếu được tại 
Gran Meliá Nha Trang  
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Investor’s
Chamber

Những lựa chọn bảo vật tinh tường và thông thái là chìa khóa mở 
cánh cửa dẫn tới mọi thành công, và là bí quyết cô đọng của tất cả 

những con người thành đạt.
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Trong chiến lược đưa đưa thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa trở thành điểm đến hàng đầu trên bản đồ 
du lịch Đông Nam Á, định hướng phát triển khu vực Bắc Nha Trang trở thành trung tâm du lịch mới, cao cấp được 
coi là một trong những động lực quan trọng. Cùng với sự hiện diện của những khu đô thị nghỉ dưỡng mới đẳng cấp, 
các thương hiệu nghỉ dưỡng 5 và 6 sao gần đây như Accor, Gran Melia, New World…, Bắc Nha Trang sẽ trở thành 
“hạt nhân” du lịch mới của thành phố biển trong định hướng đưa Nha Trang trở thành đô thị du lịch biển quốc gia 

và quốc tế, bước đầu trở thành một thành phố thương mại du lịch tầm vóc Đông Nam Á. 

Bắc Nha Trang
hạt nhân 
mới của

quốc gia
và quốc tếđô thị biển
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T rong nhiều năm qua, Nha Trang liên tiếp lọt vào danh sách 

điểm du lịch đứng đầu về lượt du khách, ước tính khoảng 7,5 

triệu khách du lịch vào năm 2019 và hơn 100.000 lượt khách 

du xuân vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, hạ tầng du lịch của Nha Trang 

được đánh giá vẫn còn khiêm tốn. Sự lệch pha giữa lượng cầu du 

khách và nguồn cung hạ tầng cơ sở đã khiến ngành công nghiệp 

không khói của Nha Trang nói riêng và Khánh Hoà nói chung đứng 

trước thách thức không hề nhỏ.

TRỌNG LỰC CỦA DU LỊCH VÀ 
DU LỊCH QUỐC TẾ, CAO CẤP DỒN VỀ 
BẮC NHA TRANG 

Nghịch lý này buộc bài toán quy hoạch Nha Trang phải thay đổi, thích 

ứng với điều kiện mới nhất là khi thành phố biển đang được định hướng 

trở thành điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch Đông Nam Á, là đô thị 

du lịch xanh, phát triển bền vững. Giới chuyên gia cũng cho rằng, nếu 

nhìn vào thực tế của Nha Trang trong tốc độ phát triển du lịch mạnh như 

hiện nay thì trung tâm thành phố biển đã trở nên chật chội. Giải pháp 

mở rộng thành phố ra phía Bắc với quy hoạch mới, thu hút dự án tầm 

cỡ sẽ giúp mở rộng không gian phát triển du lịch Nha Trang. “Trọng lực” 

của ngành công nghiệp không khói đang dồn về Bắc Nha Trang.

Dinh thự Aqua Bay - Dinh thự đắt giá 
nhất Việt Nam.  

Bắc Nha Trang - “hạt nhân” mới của đô thị 
biển quốc gia và quốc tế. 
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Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND TP. Nha Trang đã từng thừa 

nhận rằng, nhìn từ chiến lược phát triển đô thị theo định hướng của 

đồ án quy hoạch chung thành phố, khu vực ven biển phía bắc Nha 

Trang, với lợi thế về địa hình, cảnh quan tự nhiên hiếm hoi khi sở hữu 

cả rừng và biển lại ngay trung tâm thành phố sôi động, đang đẩy 

mạnh khai thác tiềm năng và sẽ là nơi thu hút lượng lớn khách du lịch, 

đặc biệt là khách quốc tế. 

Trong Đồ án (điều chỉnh) Quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 

2040, định hướng phát triển Nha Trang được phân định rõ ràng dựa 

trên 3 khu vực: trung tâm, phía Bắc và phía Tây thành phố. Theo đó, 

việc mở rộng khu vực phía Bắc được coi là “bàn đạp” trọng tâm nhằm 

thực hiện mục tiêu đề ra. 

Đồ án điều chỉnh quy hoạch nêu rõ: khu vực phía Bắc của thành phố 

Nha Trang được định hướng phát triển các khu đô thị mới gắn với du 

lịch biển, giải trí kết hợp với khai thác tiềm năng du lịch sinh thái. Với dư 

địa tăng trưởng còn rất nhiều, lại nằm tại trọng tâm “tam giác vàng” 

Bắc Vân Phong – Trần Phú – sân bay quốc tế Cam Ranh và cách trung 

tâm Trần Phú chỉ 10’ lái xe, Bắc Nha Trang đủ “lực” và “sức” để thành hạt 

nhân du lịch mới của thành phố biển.

Song song với kế hoạch đưa Nha Trang lên đô thị loại 1, dòng vốn 

đầu tư hạ tầng giao thông đổ về Bắc Nha Trang diễn ra mạnh 

mẽ trong vài năm trở lại đây. 

Ngoài các tuyến đường nội bộ hoàn thiện, trục quốc lộ 1A đã trở 

thành huyết mạch trung chuyển lượng du khách từ các điểm nghỉ 

dưỡng Bắc Nha Trang tới điểm như Đảo Khỉ, đảo Hoa Lan và các 

điểm hút khách lân cận tại Quy Nhơn, Phú Yên. Những chuyến bay 

thẳng đến các nước trên thế giới và thành phố lớn trong nước cũng 

sẽ mang lại lượng du khách quốc tế và trong nước dồi dào cho Bắc 

Nha Trang. 

Có thể nói, sự đổi thay rõ rệt nhất trong diện mạo Bắc Nha Trang đó 

chính là sự xuất hiện của khu đô thị nghỉ dưỡng mới, đẳng cấp. Năm 

2020, khi thông tin Quần thể bất động sản phức hợp nghệ thuật - nghỉ 

dưỡng - giải trí ven biển đầu tiên tại Nha Trang - Vega City Nha Trang 

xuất hiện tại Bãi Tiên, những kỳ vọng về sự “lột xác” hoàn toàn của 

Bắc Nha Trang đã dấy lên trong con mắt của giới quan sát. Thực tế, 

sự hiện hữu dần dần của từng hạng mục du lịch trong quần thể Vega 

City Nha Trang cùng sự xuất hiện của các thương hiệu khách sạn 

quốc tế như Accor, Melia, Gran Melia, New World… đổ dồn về đây đã 

nhận được sự đánh giá, tín nhiệm cao của báo giới nước ngoài và 

của các nhà đầu tư trong nước. 

”ĐÓN SÓNG” NHA TRANG VỚI HẠ TẦNG 
MẠNH MẼ, ĐÔ THỊ CAO CẤP, 
THƯƠNG HIỆU QUỐC TẾ  

Quần thể bất động sản nghỉ dưỡng - giải 
trí - nghệ thuật siêu cao cấp Vega City Nha 
Trang trở thành ngọn đuốc thắp sáng nền 
kinh tế đêm phía Bắc Nha Trang.

Shophouse Vega City Nha Trang
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Đặc biệt, với bộ sưu tập giới hạn 90 dinh thự ven biển 

Gran Meliá Nha Trang, du lịch Bắc Nha Trang sẽ xác 

lập một chuẩn mực hoàn toàn nghỉ dưỡng mới. Đó 

là không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp dành cho giới siêu giàu. 

Với vị trí đắc địa, tiện ích độc quyền như hồ khoáng nóng mặt 

biển Pacific Lagoon rộng 4.000m2, spa hang đá tự nhiên, bến 

du thuyền cao cấp, công viên san hô Vạn San Đảo với diện 

tích 20ha… Gran Meliá Nha Trang được ví như “đảo tỷ phú”, 

nơi sở hữu những căn biệt thự đắt đỏ cùng với chủ nhân tinh 

hoa. Sự xuất hiện của của dinh thự siêu sang Gran Meliá Nha 

Trang, thuộc quần thể nghỉ dưỡng cao cấp Vega City Nha 

Trang - kinh đô du lịch, nghỉ dưỡng thượng lưu kiểu mới của 

châu Á đã thực sự làm thay đổi diện mạo mới khác biệt của 

Bắc Nha Trang. Trong tương lai, khi hạ tầng giao thông Bắc 

Nha Trang càng đồng bộ, hiện đại cùng các dự án quy mô, 

đẳng cấp khác hiện hữu, nơi đây sẽ trở thành trung tâm hút 

luồng du khách trong và ngoài nước. Và ngược lại, một hạt 

nhân du lịch mới mang tên Bắc Nha Trang sẽ mang lại nguồn 

cung khách dồi dào cho Vega City Nha Trang, gia tăng giá trị 

cho dinh thự triệu độ Gran Meliá Nha Trang. 

BẮC NHA TRANG ĐÓN ĐẦU 
NGÀNH KINH TẾ TỶ PHÚ

Hồ Lagoon khoáng nóng rộng 4.000m2 là một 
trong những tiện ích khổng lồ được đầu tư nhất tại 
Gran Meliá Nha Trang.



N
H

A
 T

R
A

N
G

80 81

N
H

A
 T

R
A

N
G

Khi "phần mềm"
"chất sống"
thượng lưu

tạo

Bất động sản siêu sang:

Không chỉ mang đến một BĐS hàng hiệu, Gran Meliá Nha Trang còn tiên phong xây dựng 
định nghĩa mới về “cuộc sống đáng sống” khi kết hợp cùng Aspire Lifesyles mang lại những 
trải nghiệm “để đời” như yến tiệc tại gia cùng đầu bếp 5 sao, thưởng thức rượu whisky 
trăm tuổi, tham dự liên hoan phim Cannes 2023, hay trượt tuyết đỉnh núi và bay trực 
thăng riêng ngắm dãy Alps phía Nam tại New Zealand… dành riêng cho các chủ nhân sở 

hữu dinh thự phiên bản đặc biệt Signature Limited Edition. 

Dinh thự Signature sở hữu vị trí ấn tượng tựa núi, sát biển 
được mệnh danh là “dinh thự đồi lam bên biển biếc”
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Trong một buổi phỏng vấn, bà Đậu Thị Như Linh - Phó tổng giám 

đốc Phoenix Property - đại diện chủ đầu tư KDI Holdings từng 

chia sẻ: “Dịch vụ thương hạng là trọng tâm phát triển của Gran 

Meliá Nha Trang. Nhưng không dừng ở những tiện ích nghỉ dưỡng 

trong khu resort, chúng tôi liên tục mở rộng giới hạn địa lý và nâng 

cấp những trải nghiệm sống thường nhật của khách hàng một cách 

toàn diện nhằm góp phần định hình phong cách sống của giới siêu 

giàu tiệm cận với xu hướng của thế giới”. Theo đó, KDI Holdings đã kết 

hợp cùng Aspire Lifestyles ra mắt gói quà tặng đặc quyền 2 năm dành 

cho 10 chủ nhân của Signature Limited Edition – Gran Melia Nha Trang 

nhằm tiên phong thỏa mãn những nhu cầu toàn diện của giới thượng 

lưu bao gồm: du lịch thượng hạng, tham dự sự kiện thượng lưu toàn 

cầu, chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp theo tiêu chuẩn quốc tế, tổ chức 

HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM 
TỘT ĐỈNH XA HOA

yến tiệc tư gia và được hỗ trợ 24/7 bởi dịch vụ trợ lý toàn năng toàn cầu. 

Có trụ sở chính tại Jersey, Hoa Kỳ và chi nhánh trên hơn 20 quốc gia 

trên thế giới, Aspire Lifestyles là tập đoàn hàng đầu quốc tế trong việc 

cung cấp các dịch vụ cho khách hàng siêu sang. Hợp tác với hàng loạt 

đối tác lớn trong nhiều lĩnh vực: ngân hàng, quỹ tín dụng, giáo dục, 

bảo hiểm, y tế, hàng không, vận chuyển và khách sạn du lịch, Aspire 

Lifestyles cung cấp mạng lưới các chương trình tích hợp đáp ứng tối đa 

và hoàn hảo các nhu cầu của tệp khách hàng siêu cao cấp. Đại diện 

Aspire Lifestyles chia sẻ rằng: “Đã qua thời kỳ khách hàng bỏ tiền mua 

vật phẩm hay dịch vụ đơn thuần, điều họ tìm kiếm là một trải nghiệm 

trọn vẹn, độc tôn và cá nhân hóa. Với những đặc quyền được “may đo” 

riêng cho Gran Meliá Nha Trang, chúng tôi tin rằng khách hàng sẽ được 

tận hưởng cuộc sống “chất” và hoàn toàn khác biệt”. 

Tham dự liên hoan phim Cannes 2023 (Pháp) cùng những 
siêu sao nổi tiếng. 
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Hành trình khám phá thế giới trên máy bay hạng sang, khách 

sạn 5 sao cùng quản gia cá nhân trong suốt chuyến đi sẽ đưa 

khách hàng tận hưởng hương thơm nồng nàn trong những lò 

rượu vang hàng trăm năm tuổi nổi tiếng tại thung lũng Cote du Rhône 

(Pháp), trượt tuyết đỉnh núi và bay trực thăng riêng để khám phá nóc 

nhà thế giới – dãy Alps phía Nam tại New Zealand, hay được bơi cùng 

những chú cá đuối và săn tìm hoàng hôn trên các đảo Hawaii trên du 

thuyền Cantamaran…

Trở thành chủ nhân của Signature Limited Edition tại Gran Meliá Nha 

Trang cũng mang đến cho bạn tấm vé đặc quyền bước vào các sự kiện 

quốc tế của cộng đồng thượng lưu toàn cầu như: dự tiệc tối hoa lệ The 

Great Gasby lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên (Tây Ban Nha), song 

hành cũng những ngôi sao thế giới tại tiệc mừng VIP liên hoan phim 

Cannes 2023 (Pháp), tham dự World Cup 2022 (Qatar), trải nghiệm giải 

đấu Golf nhà nghề Masters (Mỹ) hoặc giải Tennis mở rộng (Mỹ)…

“CHẤT SỐNG ĐỈNH CAO” DÀNH CHO CHỦ 
NHÂN CỦA KIỆT TÁC DINH THỰ HỮU HẠN

Tận mắt chứng kiến không khí bùng nổ trên 
sân cỏ World Cup

 Bay trực thăng riêng để khám phá nóc nhà thế giới – dãy 
Alps phía Nam tại New Zealand
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Không dừng lại ở đó, thấu hiểu nhu cầu giao tế của tập khách hàng thượng lưu, Gran Meliá Nha Trang sẽ 

tổ chức những bữa tiệc thân mật tại gia hoặc tiệc rượu Whisky Tasting ấm cúng, riêng tư, cùng với những 

màn trình diễn tuyệt đỉnh đến từ các đầu bếp 5 sao và đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp, âm nhạc lãng mạn.

Tận hưởng liệu pháp chăm sóc trị liệu sắc đẹp cao cấp Cryo Therapy hay EMS toàn thân, trải nghiệm liệu 

trình detox, hỗ trợ miễn dịch… qua những chuyến nghỉ dưỡng wellness tại Châu Á hoặc thăm khám và kiểm 

tra sức khỏe toàn diện bởi các chuyên gia đầu ngành tại Singapore cũng là những sự lựa chọn thú vị và thiết 

thực dành cho chủ nhân Signature Limited Edition.

Bữa tiệc thưởng rượu và ẩm thực tại gia được dẫn 
dắt bởi những đầu bếp hàng đầu thế giới

Tận hưởng liệu trình chăm sóc thân - tâm - trí tại các 
khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất thế giới.
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Bên cạnh không gian “vườn lam bên biển biếc”, tầng mái 

Ocean Sky Lounge và vị trí cách mặt biển chỉ vài bước chân, hệ 

thống tiện ích độc đáo như spa hang đá, nhà hàng Michelin, 

hồ khoáng mặt biển, Signature Limited Edition còn mang đến cho chủ 

nhân cơ hội trải nghiệm gói đặc quyền thượng lưu “Chất sống đỉnh 

cao” trị giá nhiều tỷ đồng. Vượt lên trên một không gian sống là sự 

thăng hoa của tinh thần, sức khỏe, trí tuệ, Gran Meliá Nha Trang nói 

chung và Signature Limited Edition nói riêng là minh chứng rằng trải 

nghiệm cao cấp và toàn diện sẽ tạo nên một cuộc đời đáng sống, 

đáng nhớ và đáng mong chờ. 

Bên cạnh Gran Meliá Nha Trang, KDI Holdings tiếp tục đạt được những 

bước tiến mới trong hành trình kiến tạo điểm đến cho du khách tới 

Nha Trang. Tại cuộc thi IPA (International Property Awards), Vega City 

Nha Trang vinh dự được xướng tên tại 04 hạng mục tiêu biểu. Cùng với 

đó, Phoenix Property được vinh danh tại hạng mục giải thưởng Đơn 

vị Tư vấn dịch vụ Bất Động Sản tốt nhất & Đơn vị Tư vấn tiếp thị Bất 

động sản tốt nhất. Phân khu shophouse Vega Continental Shopping 

Plaza cận kề Gran Meliá Nha Trang cũng bắt đầu bàn giao vào tháng 

7/2022. 

KIẾN TẠO “CUỘC SỐNG ĐÁNG SỐNG” 
– “A LIFE WELL LIVED”
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Quà tặng trải nghiệm thượng lưu - du lịch thượng hạng, tham dự sự kiện 

thượng lưu toàn cầu: 

5 ngày/4 đêm khám phá sự đa dạng của quần đảo Hawaii

Nghỉ dưỡng 4 ngày/3 đêm tại Aignon 

Trải nghiệm độc đáo trượt tuyết bằng máy bay trực thăng 4 ngày/3 đêm 

trên đỉnh nóc nhà thế giới tại dãy Alps

Kỳ nghỉ 6 ngày/5 đêm đảm bảo sự cân bằng hoàn hảo giữa lịch sử và 

văn hoá độc đáo của Hy Lạp

Kỳ nghỉ trải nghiệm độc đáo sang trọng tại Barcelona, Tây Ban Nha

Chuyến nghỉ dưỡng sang trọng 5 ngày 4 đêm và tham dự World Cup 

2022 tại Qatar

Tham dự liên hoan phim Cannes 2023 (Pháp)

Trải nghiệm giải đấu Golf nhà nghề Masters (Mỹ) hoặc giải Tennis mở 

rộng (Mỹ)…

Đặc quyền VVIP khẳng định vị thế thượng lưu - chăm sóc sức khoẻ và sắc 

đẹp theo tiêu chuẩn quốc tế: 

Khám sức khoẻ và nghỉ dưỡng tại Singapore

Trải nghiệm chăm sóc sắc đẹp và tâm thân trí tại Malaysia, Koh Samui, 

Philipines, Hong Kong

Đặc quyền tổ chức yến tiệc tư gia

 

Chương trình thành viên VVIP: được hỗ trợ 24/7 bởi dịch vụ trợ lý toàn 

năng toàn cầu.

ĐẶC QUYỀN THƯỢNG LƯU 
“CHẤT SỐNG ĐỈNH CAO” 
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Chỉ mới nhen nhóm xuất hiện tại Việt Nam trong vòng 2 năm trở lại đây, tuy nhiên, “nền 
kinh tế tỷ phú” được dự báo sẽ bùng nổ mạnh mẽ trong tương lai gần, báo hiệu một xu hướng 
tích sản mới đối với những sản phẩm có giá trị vượt trội “đắt xắt ra miếng” của giới siêu giàu, 
đặc biệt là lĩnh vực bất động sản khi lượng giao dịch với những dinh thự đắt tiền trị giá hàng 

triệu đô đang gia tang đột biến.

Việt nam

kinh tế tỷ phú
& sự bùng nổ
của 
nền



N
H

A
 T

R
A

N
G

94 95

N
H

A
 T

R
A

N
G

TNăm 2021, Michael Spencer, tỷ phú sáng lập NEX Group đã trở 

thành một trong số ít người may mắn sở hữu chiếc máy bay 

phản lực Global 5500 của Bombardier với mức giá 45 triệu USD. 

Tại thời điểm đó, những nhà sản xuất máy bay tư nhân cho biết, tốc lực 

sản xuất hiện không theo kịp nhu cầu tăng cao kỷ lục từ tầng lớp siêu 

giàu, dẫn tới một cuộc săn đón khốc liệt. 

Theo Bloomberg, cuộc săn đón để trở thành chủ nhân của một chiếc 

máy bay hàng triệu đô la chỉ là ví dụ mới nhất về nền kinh tế tỷ phú. 

Trước đó, giới siêu giàu cũng sẵn sàng chi trả những khoản tiền khổng 

lồ cho căn biệt thự, du thuyền hay đồ sưu tầm. Ngay cả trong thời điểm 

dịch bệnh xuất hiện, giá của sản phẩm được xếp vào danh mục “định 

nghĩa sự sự giàu có” chỉ gia tăng mà không hề có dấu hiệu giảm. 

Tại Mỹ, một hiện tượng tưởng chừng như là nghịch lý đã xuất hiện, đó 

là dù dịch bệnh, giá biệt thự thuộc dòng xa xỉ vẫn tăng. Biệt thự Mar de 

Amor, Malibu, California, nơi được mệnh danh là biệt thự mơ ước, chỉ tỷ 

phú mới mua được có giá giao dịch lên tới 115 triệu USD. Hay như biệt 

thự bên bờ biển Malibu, California đang được định giá  ở mức 125 triệu 

USD. Căn biệt thự này được ví là bất động sản bên bờ biển tuyệt vời 

nhất với tầm nhìn thẳng ra đại dương rộng lớn. 

Một nghiên cứu từ SuperYacht Times cũng chỉ ra, lượng siêu du thuyền 

được bán cho đến giữa tháng 10/2021 đã tăng khoảng 60% so với cùng 

kỳ năm ngoái. Con số này cho thấy khả năng chi trả mạnh tay của giới 

siêu giàu đến cỡ nào. 

Nền kinh tế tỷ phú thế giới được đánh giá sẽ càng sôi động khi lượng 

người giàu ngày càng gia tăng. Không chỉ ghi nhận về lượng người gia 

nhập vào danh sách tỷ phú mà khối tài sản của 500 người giàu nhất 

thế giới đã tăng hơn 1.000 tỷ USD ngay cả trong thời điểm đại dịch 

COVID-19 đang hoành hành trên toàn cầu trong năm thứ 2. Đại dịch, ở 

một góc nhìn khác, lại chính là cơ hội để những nhà đầu tư tinh tường 

sở hữu những tài sản “đắt xắt ra miếng”.

CUỘC CHẠY ĐUA CỦA GIỚI
SIÊU GIÀU TRÊN THẾ GIỚI

Nhu cầu sở hữu các siêu du thuyền tăng cao.

Vị trí chạm sóng liền cát
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5năm trước, nhắc đến căn biệt thự trị giá hàng triệu đô 

dường như là một khái niệm đầy xa vời. Nhưng 2 năm 

trở lại đây, những thương vụ chi hàng triệu đô cho căn 

biệt thự siêu sang, đẳng cấp của giới nhà giàu đã dần trở nên 

quen thuộc. Đó cũng là hình ảnh về sự hiện diện rõ nét của 

nền kinh tế tỷ phú ở Việt Nam khi số lượng người gia nhập vào 

giới siêu giàu tăng mạnh.

Báo cáo thịnh vượng 2021 (Wealth Report 2021) do hãng tư 

vấn Knight Frank công bố, Việt Nam có 390 người siêu giàu – 

UHNWI (sở hữu từ 30 triệu USD trở lên), đứng thứ 6 trong số các 

nước ASEAN. Báo cáo cũng chỉ ra rằng số người sở hữu từ 1 

triệu USD trở lên tại Việt Nam năm 2020 là 19.491 người. 

Đơn vị này dự báo, trong giai đoạn 2020 - 2025, tốc độ tăng 

trưởng của giới siêu giàu Việt Nam đạt mức 31%, tương đương 

NỀN KINH TẾ TỶ PHÚ Ở VIỆT NAM

khoảng 511 người sở hữu khối tài sản trên 30 triệu USD và hơn 

25.800 người sở hữu khối tài sản trên 1 triệu USD.

Một công bố của hãng nghiên cứu Wealth-X trước đó từng ghi 

nhận, Việt Nam nằm trong top 10 nền kinh tế có tốc độ tăng 

trưởng người siêu giàu nhanh nhất thế giới giai đoạn 2012 - 

2017. Với đà tăng như vậy, tính toán của một số tổ chức kinh tế 

đã dự báo, tốc độ tăng trưởng như giới siêu giàu của Việt Nam 

đứng thứ 3 thế giới, đạt con số 12,7% mỗi năm và chỉ đứng sau 

Bangladesh (17,3%) và Trung Quốc (13,4%).

Không chệch “quỹ đạo” của thế giới, lượng người giàu ở Việt 

Nam gia tăng cũng đồng nghĩa với hiệu suất mua sắm các 

món hàng siêu xa xỉ không hề giảm. Cuộc tìm kiếm du thuyền, 

biệt thự xa xỉ tăng đột biến khi đại dịch trở thành cơ hội vàng 

để tích lũy những tài sản “đắt xắt ra miếng”. Điều này cũng lý 

giải cho hiện tượng “săn tìm” khốc liệt trên thị trường bất động 

sản nghỉ dưỡng đối với dòng sản phẩm siêu sang được ghi 

nhận trong thời gian gần đây. 

Thế nhưng, nhu cầu cao song nguồn cung của dòng sản 

phẩm này lại vô cùng ít ỏi, quy chuẩn lại khắt khe, đặc biệt 

tại “sân chơi mới” như thị trường Việt Nam. Một ví dụ hiếm 

hoi là dinh thự triệu đô Gran Meliá Nha Trang (dinh thự thuộc 

thương hiệu Gran Meliá Hotels & Resort), lọt vào danh sách 

biệt thự dành cho các tỷ phú, lại chỉ dành cơ hội sở hữu cho 

90 chủ nhân.

Nhận định về sự bùng nổ của nền kinh tế tỷ phú, giới chuyên 

gia cho rằng, mảnh đất màu mỡ cho sản phẩm siêu xa xỉ như 

bất động sản siêu cao cấp vẫn còn dư địa lớn khi tốc độ tăng 

trưởng của người giàu tăng. Nhưng để tạo ra sản phẩm đủ 

xứng tầm và lọt vào “con mắt của giới siêu giàu” chẳng hề 

dễ dàng. Tính đến thời điểm hiện tại, dinh thự Gran Meliá Nha 

Trang đang là sản phẩm siêu sang đáp ứng được đúng “thị 

hiếu” khó tính của giới siêu giàu. Mới đây, để mang đến cơ hội 

gia nhập Câu lạc bộ của những siêu tỷ phú, thế giới thượng 

lưu đúng nghĩa, Gran Meliá Nha Trang cũng đã giới thiệu ra 

thị trường dòng dinh thự Signature với địa thế “lưng tựa núi 

biếc - mặt hướng biển xanh - trung tâm thành phố” ấn tượng. 

Đặc biệt hơn cả, 100% dinh thự Signature đều có độ cao giật 

cấp đảm bảo toàn bộ view biển, cũng như bao trọn quang 

cảnh hoàng hôn triệu đô trên vịnh biển đẹp nhất Việt Nam. 

Sự ra mắt của dòng sản phẩm đắt giá này được đánh giá là 

điểm sáng mới trong thị trường bất động sản siêu sang, cũng 

như thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của nền kinh tế tỷ đô tại 

Việt Nam, nơi chỉ giới siêu giàu mới có cơ hội tích lũy tài sản 

đặc biệt chất lượng với tầm nhìn dài hạn về giá trị vượt trội.

Dịch vụ xa xỉ song hành cùng 
bất động sản siêu sang.

Bất động sản siêu sang phiên bản 
giới hạn - Ultra Luxury
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Portrait 
of the day

Những lựa chọn tinh tường và thông thái là chìa khóa mở cánh cửa 
dẫn tới mọi thành công, và là bí quyết cô đọng của tất cả những con 

người thành đạt.
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Sự lựa chọn của KDI Holdings đối với những đối tác quốc tế đa lĩnh vực 

(quản lý vận hành, thiết kế kiến trúc, cung cấp nội thất,...) trong dự án 

biệt thự nghỉ dưỡng “hàng hiệu” Gran Meliá Nha Trang được thiết lập 

dựa trên những tiêu chí nào ?

Dự án Gran Meliá Nha Trang là dự án mang tính biểu tượng nghỉ 

dưỡng 6* đẳng cấp quốc tế và cũng là dự án đẳng cấp nhất trong 

siêu dự án phức hợp bất động sản nghỉ dưỡng - nghệ thuật -

giải trí Vega City Nha Trang. Vì vậy, các đối tác được lựa chọn phải 

qua những vòng đánh giá nghiêm ngặt khi dự thầu. Từ tư vấn, thiết kế 

tới thi công, chúng tôi đều lựa chọn những nhà thầu đạt 2 yếu tố tiên 

quyết – đã có kinh nghiệm triển khai các dự án tầm quốc tế và tiêu 

chuẩn đầu ra đạt chuẩn 6 sao theo tiêu chuẩn quốc tế. Ví dụ như đơn 

vị phụ trách hạng mục thi công xây dựng và hoàn thiện là Hyundai 

E&C là công ty xây dựng số một Hàn Quốc và là một trong những 

công ty xây dựng hàng đầu thế giới với gần 75 năm kinh nghiệm. Một 

số dự án tiêu biểu của Hyundai E&C trên thế giới như: Cầu Bangab-

andhu (Bangladesh), Suntec tower (Singapore), Sân vận động Quốc 

gia Qatar, Nhà máy điện nguyên tử Shin-hanul (Hàn Quốc),...

sang trọng
Xa xỉ là sự

nội hàmtoát 
ra từ

Là nhà phân phối những thiết bị nội thất cao cấp đến từ châu Âu như 
Minotti, Bruno Zampa, Porro, Unidrain…- những thương hiệu sở hữu 
các thiết kế hiện đại, tiên phong dẫn dắt xu hướng nội thất của thế giới, 
EuroStyle đem đến một ngôn ngữ khác biệt dành cho tuyệt tác biệt thự 
nghỉ dưỡng Gran Meliá Nha Trang. Cùng gặp gỡ và chia sẻ với ông 

Hoàng Đặng - Giám đốc của thương hiệu EuroStyle. 

Tầm nhìn ôm trọn vịnh biển kỳ quan 
từ dinh thự Signature 
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Đánh giá từ góc độ của tập đoàn KDI Holdings, điều gì khiến 

cho thương hiệu Gran Meliá Hotels & Resort trở thành đơn vị 

quản lý vận hành phù hợp nhất với Gran Meliá Nha Trang ?

Trước tiên để nói về Gran Meliá Hotels & Resorts, yếu tố về sự xa 

xỉ vẫn là điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí chúng tôi. Sự xa xỉ 

của thương hiệu này không chỉ nhờ vào việc đứng dưới trướng 

một thương hiệu mẹ nổi tiếng như Meliá Hotels International, 

hay nhờ vào mức giá đắt đỏ bậc nhất trong đại gia đình 

Meliá. Xa xỉ theo định nghĩa của Gran Meliá Hotels & Resorts 

là sự sang trọng toát ra từ nội hàm, từ sự tinh tế đến từng chi 

tiết và niềm tận tâm ấm nồng mang theo hơi thở của văn hóa 

Tây Ban Nha. 

Trong số các “ông lớn” của ngành nghỉ dưỡng muốn tham 

gia, Gran Meliá Hotels & Resorts và KDI Holdings sở hữu sự 

tương đồng như một duyên số đẹp đẽ. Hai đơn vị đều hướng 

đến sự phát triển bền vững, niềm yêu thích và tôn trọng văn 

hóa lẫn nhau, và hơn hết, là khát khao đem lại những giá trị 

sâu sắc cho đối tác và cho cộng đồng. 

Việc EuroStyle được lựa chọn trở thành đơn vị thi công hoàn 

thiện nội thất cao cấp sẽ đem lại những ưu thế gì cho sản 

phẩm biệt thự nghỉ dưỡng Gran Meliá Nha Trang ? Đằng sau 

phong cách nội thất mà EuroStyle chọn lựa ẩn chứa những 

thông điệp nào ?

Với lợi thế gần 12 năm kinh nghiệm thi công và tư vấn nội thất 

cho các dự án cao cấp như Lotte Hotel Hanoi, Ecopark Aqua 

Green Bay hay Bitexco JW Marriott Villa,... đồng thời là đại diện 

phân phối cho gần 40 thương hiệu nội thất cao cấp đến từ 

châu  Âu, EuroStyle, ngay từ cái tên của mình, đã mang một 

lời cam kết về chất lượng chuẩn châu Âu, phong cách đa 

dạng nhưng luôn giữ nguyên sự thời thượng, hiện đại, và tinh 

tế như những nền văn hóa châu Âu phồn thịnh. Đây cũng sẽ là 

điều mà chúng tôi cam kết mang đến cho sản phẩm biệt thự 

nghỉ dưỡng 6 sao Gran Meliá Nha Trang. 

Đẳng cấp, duy mỹ và riêng tư là những từ khóa mà chúng 

tôi luôn tâm niệm khi chọn lựa một cách khắt khe các sản 

phẩm đặt vào không gian khoáng đạt của Gran Meliá Nha 

Trang. Thách thức lớn nhất mà chúng tôi gặp phải là tìm ra 

một sự phối hợp hài hòa của các vật liệu, để chúng cùng tấu 

lên được âm hưởng sang trọng và tinh tế, nhưng vẫn phảng 

phất nét phóng khoáng và mềm mại hồn hậu của văn hóa 

địa phương. 

Một bài toán nghe chừng rất đơn giản nhưng lại vô cùng khó 

nhằn, vậy các chuyên gia đã tìm ra được lời giải nào để đáp 

ứng được những yêu cầu đó của sản phẩm ?

Về hình thức kiến trúc và nội thất, chúng tôi sử dụng ngôn 

ngữ kiến trúc Modern Contemporary (đương đại xen lẫn hiện 

đại) để biểu đặt những yếu tố sôi động của cuộc sống hiện 

đại, văn hóa hiếu khách theo nhận diện của thương hiệu nghỉ 

dưỡng cao cấp song vẫn gần gũi với thiên nhiên và văn hóa 

địa phương. Chúng tôi sử dụng những vật liệu thô mộc như 

gam màu trầm, nâu đất hay màu gỗ veneer đậm điểm xuyết 

không gian cây xanh để khơi gợi về văn hóa Chăm mộc mạc. 

Tất cả những yếu tố vật liệu thô mộc này sẽ làm nền cho các 

lớp vật liệu kim loại có tính phản xạ để mang tới sự cuốn hút 

và cân bằng trong kiến trúc – giữa những yếu tố sôi động của 

cuộc sống hiện đại, giải trí và sự yên bình của cuộc sống văn 

hóa đậm đà bản sắc Champa. 

Đẳng cấp, duy mỹ và riêng tư là tiêu chuẩn khắt khe 
của Gran Meliá Nha Trang khi sáng tạo không gian.

Yếu tố về sự xa xỉ là điều đầu tiên mà Gran Meliá Nha Trang 
mang đến cho khách hàng. 
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Không phải Bruno Zampa, Porro, Unidrain,... hay những thương hiệu nội thất cao cấp khác. mà EuroStyle cũng 

như chủ đầu tư KDI Holdings lại chọn duy nhất Minotti. Liệu có lý do nào đặc biệt đằng sau sự lựa chọn này ? 

Đối với bất cứ sự hợp tác nào, không chỉ với Minotti, mà còn cả Gran Meliá Hotels & Resorts, HBA Architecture 

hay Hyundai E&C, tập đoàn KDI Holdings luôn tìm kiếm ở đối tác của mình sự chia sẻ về giá trị quan tương 

đồng. Rodolfo Dordoni đã từng nói rằng Minotti định nghĩa về “Made in Italy” là vẻ đẹp của sự bền vững và 

tính đương đại. Đây cũng là điều mà KDI Holdings nói chung và Gran Meliá Nha Trang nói riêng hướng đến. 

Những thiết kế nội thất đương đại và tinh xảo của Minotti khi đặt vào các dinh thự triệu đô của Gran Meliá 

Nha Trang, không chỉ đem theo chất lượng, tính thẩm mỹ cao cấp hay sự bền bỉ, mà nó còn đại diện cho 

những giá trị vượt thời gian, không bao giờ lỗi thời, mãi mãi trường tồn. 

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông !

“Trước tiên để nói về Gran Meliá Hotels & Resorts, yếu tố về sự xa xỉ vẫn là điều đầu tiên hiện lên trong tâm 
trí chúng tôi. Sự xa xỉ của thương hiệu này không chỉ nhờ vào việc đứng dưới trướng một thương hiệu mẹ nổi 
tiếng như Meliá Hotels International, hay nhờ vào mức giá đắt đỏ bậc nhất trong đại gia đình Meliá. Xa xỉ 
theo định nghĩa của Gran Meliá Hotels & Resorts là sự sang trọng toát ra từ nội hàm, từ sự tinh tế đến từng 

chi tiết và niềm tận tâm ấm nồng mang theo hơi thở của văn hóa Tây Ban Nha.”

Dinh thự Signature là sự hoà hợp tuyệt đối giữa 
con người với thiên nhiên.

Dinh thự Signature nằm e ấp đắm mình trong sắc lục lam dịu dàng 
với khoảng vườn riêng tư và tĩnh lặng cũng, hứa hẹn trở thành 
điểm lý tưởng cho những buổi trà chiều thảnh thơi. 
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Cho đến hiện tại, theo cập nhật mới nhất từ chủ đầu tư KDI Hold-

ings, toàn bộ mặt ngoài của các căn shophouse và phần lát đá 

các bậc tam cấp sẽ được hoàn thành trong tháng 07/2022. Cảnh 

quan của toàn bộ 4 phân khu Europe, Polynesia, Hawaii và Ca-

ribbean với những mô hình trang trí nghệ thuật độc đáo sẽ được 

hoàn thiện trong tháng 09/2022. Riêng điểm nhấn đáng mong chờ 

nhất - Bức tường Mosaic được ghép tay thủ công 100% sẽ ra mắt 

vào cuối tháng 06/2022, mở ra một diện mạo khác biệt và đầy sức 

sống cho thành phố ánh sáng và nghệ thuật Vega City Nha Trang. 

 

Theo chia sẻ mới đây nhất từ chủ đầu tư KDI Holdings, tháng 

6 vừa qua, tại cuộc thi IPA (International Property Awards), 

Vega City Nha Trang vinh dự được xướng tên tại 04 hạng 

mục tiêu biểu. Cùng với đó, Phoenix Property – đơn vị tư vấn 

và quản lý bán hàng độc quyền dự án cũng được vinh danh 

tại hạng mục giải thưởng Đơn vị Tư vấn dịch vụ Bất Động 

Sản tốt nhất & Đơn vị Tư vấn tiếp thị Bất động sản tốt nhất.

Ngày 12 tháng 6 vừa qua, Tập đoàn KDI Holdings - Chủ đầu tư dự án 

dinh thự nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế Gran Meliá Nha Trang đã tổ 

chức sự kiện ra mắt dinh thự Signature, được mệnh danh là bảo vật của 

giới đầu tư và là bước nối dành hành trình chinh phục giới thượng lưu 

của Gran Meliá Nha Trang. Tới đây, Gran Meliá Nha Trang tiếp tục trình 

làng dinh thự mẫu của bộ sưu tập Signature, hứa hẹn đem đến trải ng-

hiệm trực quan nhất về giá trị độc tôn đến từ vị trí, tầm nhìn và thiết kế. 

 

Điểm khác biệt lớn nhất của dinh thự Signature với toàn bộ các dinh 

thự khác trong bộ sưu tập tuyệt tác của Gran Meliá Nha Trang nằm 

ở cao độ giật cấp và thiết kế tầng mái Ocean Sky Lounge đem đến 

cho 100% các dinh thự tầm view hướng biển và mở ra tầm nhìn xanh 

không giới hạn. Dinh thự mẫu Signature đem lại cơ hội trải nghiệm 

trực quan độc đáo cho khách thăm quan khi được chiêm ngưỡng 

hoàng hôn triệu đô trên vịnh biển đẹp nhất Việt Nam. 

TIẾN ĐỘ HOÀN THIỆN THẦN TỐC 
CỦA NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI VEGA 
CONTINENTAL SHOPPING PLAZA

RA MẮT DINH THỰ MẪU 
SIGNATURE

TIN TỨC

Với số lượng hữu hạn chỉ chưa đến 10 dinh thự, dòng sản phẩm Lim-

ited Edition của bộ sưu tập Signature sẽ mở ra một thế giới độc đáo 

và khác biệt khi nằm tại vị trí có cao độ hơn 100m so với mực nước 

biển, sở hữu khu vườn nhiệt đới tươi mát và riêng tư, đem đến một trải 

nghiệm sống xanh - sống sang - sống lâu - sống chất chỉ giới thượng 

lưu mới có thể thụ hưởng. Là một sự thể hiện của triết lý Second-home 

siêu sang của thời đại mới, dinh thự Signature Limited Edition chỉ dành 

cho những nhà đầu tư tinh tường biết nắm bắt thời cơ. 

Ngày 15/05, tại sự kiện Ra mắt dinh thự Signature - “Mỗi bước chân 

một kỳ quan lộng lẫy” đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa chủ đầu tư KDI 

Holdings và Hispania - thương hiệu quản lý vận hành nhà hàng 5 sao 

Tây Ban Nha do đầu bếp đạt sao Michelin Marcos Moran điều hành. 

Sự kiện này đánh dấu bước chân đầu tiên của thương hiệu Hispania 

đặt chân xuống Việt Nam, hứa hẹn đem đến những trải nghiệm ẩm 

thực đẳng cấp chiếm trọn trái tim của giới thượng lưu. Được biết, nhà 

hàng Hispania Nha Trang với phong cách Tây Ban Nha độc đáo sẽ 

được xây dựng trong khuôn viên của dự án Gran Meliá Nha Trang, 

hứa hẹn đem đến những trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp.

SỰ KIỆN RA MẮT DINH THỰ 
PHIÊN BẢN GIỚI HẠN SIGNATURE 
LIMITED EDITION

KDI HOLDINGS & HISPANIA KÝ KẾT 
HỢP TÁC XÂY DỰNG NHÀ HÀNG 
MICHELIN TẠI NHA TRANG 
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Đối tác phát triển
• Đơn vị quản lý vận hành:  Gran Meliá Hotels & Resorts
• Thiết kế cảnh quan:   Intaran Design
• Thiết kế kiến trúc:   Wilson & HBA
• Tổng thầu thi công:   Hyundai E&C
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TỔNG QUAN DỰ ÁN

Vị trí
• Phía Đông:  Giáp biển Đông
• Phía Tây:  Giáp núi Cô Tiên
• Phía Nam:  Giáp tòa nhà đón tiếp Gran Meliá và
 KS. Meliá Hotels International
• Phía Bắc:  Giáp Mũi Kê Gà

Khởi công xây dựng:  Tháng 5/2020
Dự kiến hoàn thiện:  Quý I/2023

Hình thức bàn giao
Bàn giao hoàn thiện bao gồm cả  nội thất rời tiêu chuẩn cao cấp 5*

• Bãi biển bình minh

• Bể bơi vô cực 

• Gym & Yoga  

• Sảnh tiệc 

• Đại sảnh đón tiếp 

• Bar & Lounge

• Cửa hàng mua sắm

• Khu ẩm thực

• Nhà hàng All day Dining

• Khu vui chơi trẻ em

• Phòng họp & sự kiện

• Sauna & Spa

• Nhà hàng Fine Dining

• Câu lạc bộ bãi biển

01 Pacific Lagoon Hồ khoáng 
nóng Thái Bình Dương

23 Công viên Vạn San Đảo

02 Spa hang đá

03 Onsen - Suối khoáng nóng
đại dương

04 Thác Vệ Nữ

05 Cầu Chức Nữ

06 Bãi tắm san hô

07 Bãi tắm hoàng hôn

08 Đường tản bộ

09 Đường dạo bộ ven biển

10 Vườn Nhiệt Đới

11 Bãi đá thủy triều

12 Đảo bán nguyệt 

13 Lam viên 

14 Bãi đá cân bằng 

15 Đảo san hô

16 Đảo kỳ quan

17 Khu Shophouse Vega 
Continental Shopping Plaza

18 Bến du thuyền 

19 Nhà hát Opera

20 Khách sạn Meliá Hotels International 
và Rosewood Hotels & Resorts

21 Vườn buggy

22 Tòa nhà đón tiếp Gran Meliá
cùng các tiện ích:

23



granmel ianhatrang.vn

Khu vực Bãi Tiên, 

phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, Việt Nam

Hotline

08 9966 7979


