
MẶT BẰNG
PHÂN KHU THE OCEANA
SUN SECRET VALLEY

Cổng chào

Khu tiện ích lối vào

Vườn cổ thụ

Khu vui chơi trẻ em

Quảng trường sự kiện

Tháp vọng cảnh

Hồ cảnh quan

Thác nước cảnh quan

Đường dạo bộ

Khu check-in mặt hồ

Quảng trường đa chức năng

Vườn nhiệt đới

Thảm cỏ đa năng

Quảng trường Biển Hát

Khách sạn Crowne Plaza

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Shophouse

Retail Villa

Beach Villa

Retail Village

Mọi thông tin trong tài liệu chỉ đúng tại thời điểm phát hành và có thể được điều chỉnh mà không cần báo trước
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa



SUN SECRET VALLEY

Chất sống thượng lưu
Phố biển năng động

Mang concept “trong tĩnh có động, trong động có tĩnh”, phân khu The Oceana sẽ là sự lựa 
chọn second-home lý tưởng, không thể bỏ qua của giới tinh hoa tại Đảo Ngọc.
 
Sở hữu “thiên nhiên đa tầng” ven rừng – sát biển - gần hồ nước tự nhiên, tiếp giáp với tổ hợp 
vui chơi giải trí sôi động đêm ngày và tuyến đường chạy xuyên tâm đảo, The Oceana sẽ 
mang tới cho quý chủ nhân những “trải nghiệm đa dạng” như trekking leo núi, lặn ngắm san 
hô hay hòa mình vào không gian lễ hội đường phố náo nhiệt.
 
Tất cả tổng hòa và tạo nên một bức tranh khám phá Phú Quốc đầy kỳ thú và đa sắc màu.

Công ty Cổ phần Starbay Việt Nam

Sun Property (Thành viên Tập đoàn Sun Group)

103,22ha

20%

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

Chủ đầu tư:
 
Đơn vị phát triển dự án: 

Quy mô dự án: 

Mật độ xây dựng:

Vị trí: 

TỔNG QUAN

ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN
Land Sculptor

ADC

Tháng 06/2022

Dự kiến tháng 05/2024

Tư vấn cảnh quan:
 
Tư vấn hạ tầng:
 
Thời gian khởi công: 

Thời gian bàn giao:

LOẠI HÌNH SẢN PHẨM
190 căn

48 căn

165 căn

99 căn

Shophouse:
 
Retail Villa:

Beach Villa:

Retail Village:

Biệt thự nghỉ dưỡng
PHÂN KHU THE OCEANA

Thiên nhiên đa tầng
Trải nghiệm đa dạng

Chất nghỉ dưỡng 
TINH TẾ KHÁC BIỆT


