
Bãi Dài - top 100 bãi biển đẹp nhất thế giới do CNN bình chọn, điểm 
đến lí tưởng tiên phong cho kỷ nguyên sống, trải nghiệm, tận hưởng 
giữa lòng thiên nhiên. Giữ trọn nét nguyên sơ của Bãi Dài, Sun Group 
đã góp phần nâng tầm nơi đây thành một thung lũng bình yên và 

đẳng cấp với hệ thống tiện ích, nghỉ dưỡng, thương mại mang 
sắc hương tinh tế, phong vị thượng lưu.

Lần đầu tiên, sát cạnh sự sôi động đêm ngày của hoạt động thương 
mại giải trí, sức sống thương mại tinh hoa hòa quyện với trải 
nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp và thượng lưu sẽ lộ diện, lôi cuốn dòng 

du khách tinh hoa đến với Bãi Dài, Phú Quốc.
 

Sun Secret Valley là bước tiên phong cho hoài bão kiến tạo tương lai 
thịnh vượng toàn Đảo Ngọc, bổ sung thêm nét tinh tế khác biệt - vốn 

là giá trị cốt lõi của Sun Group - vào bức tranh trải nghiệm du lịch 
nghỉ dưỡng nơi đây.

TỔNG QUAN
Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần Starbay Việt Nam

Đơn vị phát triển dự án:   Sun Property
 (Thành viên Tập đoàn Sun Group)

Quy mô dự án:  103,22ha

Mật độ xây dựng:  20%

Vị trí:  Bãi Dài, xã Gành Dầu, 
 thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN

Tư vấn kiến trúc:  Công Ty Tư Vấn Kiến Trúc Xây Dựng  
 TTASSOCIATES (TT-AS) 

Tư vấn cảnh quan:  Land Sculptor

Tư vấn hạ tầng:  ADC

Thời gian khởi công:  Tháng 06/2022

Thời gian bàn giao dự kiến:  Quý 02/2024

Retail Villa tiên phong tạo ra dòng sản phẩm thương mại đẳng 
cấp với những bất động sản thương mại rộng 15m, nét kiến trúc 
phóng khoáng, sang trọng.

Khu phức hợp bất động sản nghỉ dưỡng và
 thương mại dịch vụ cao cấp

Shop House thương mại đắc địa trên trục đại lộ quảng trường với thiết 
kế hiện đại, không gian kinh doanh đa năng và kết nối thuận tiện đến 
các quảng trường trung tâm.

Shop Villa trang nhã, kết hợp hoàn hảo tính thương mại của 
biệt thự phố biển năng động và second home tiện nghi.
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Quảng trường Giọt Nguồn02

Quảng trường tiện ích03

Quảng trường trung tâm04

Quảng trường Biển Hát05

Khách sạn Crowne Plaza đã đi vào hoạt động06

Thông số bản vẽ là tương đối. 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 TIN LIÊN HỆ


