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Nằm trong top 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới và top 3 thành phố đáng sống nhất Việt Nam, phố biển Nha Trang 
nhận được nhiều ưu ái từ thiên nhiên với cảnh sắc tuyệt mỹ và tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch mạnh mẽ. 
Với định hướng là đô thị du lịch biển quốc gia và quốc tế, bước đầu trở thành một thành phố thương mại 
tài chính tầm vóc khu vực Đông Nam Á trong tương lai, Nha Trang chính là lựa chọn an cư lý tưởng và đầu tư 

gia tăng giá trị dài lâu.

BỪNG SÁNG VỊNH NGỌC PHỒN HOA



Tiếp nối thành công của dòng sản phẩm New Galaxy từ Hưng Thịnh Land, căn hộ 
sở hữu lâu dài bên vịnh ngọc thơ mộng - New Galaxy Nha Trang được kiến tạo với 
vẻ đẹp đầy kiêu hãnh, đem đến cuộc sống thịnh vượng cùng những trải nghiệm an cư 
như nghỉ dưỡng mỗi ngày, xứng đáng nằm trong bộ sưu tập second home đẳng cấp 

của cộng đồng cư dân thành đạt.



TỔNG QUAN DỰ ÁN
Vị trí
Khu đô thị An Viên, P. Vĩnh Trường,
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Tổng diện tích đất Số block Số tầng

19.562m2 5 blocks 20-23 tầng



New Galaxy Nha Trang tọa lạc ngay trái tim khu đô thị An Viên, nơi được 
quy hoạch là đô thị du lịch giải trí đặc thù “Thương mại nghỉ dưỡng cao cấp” 
của TP.Nha Trang. Sở hữu khu đất hình kim cương với vị thế độc bản 
lưng tựa núi Cảnh Long, tầm nhìn hướng ra biển xanh và sông Cửa Bé 
hiền hòa, nơi đây mang đến đại cát, hanh thông và kết tinh vạn tài lộc 
cho gia chủ.

Không chỉ liên kết trực tiếp với cung đường tỷ đô Trần Phú và ngàn tiện ích 
của trung tâm phố biển, New Galaxy Nha Trang còn nằm trong giao điểm 
kết nối với đảo Hòn Tre và khu dân cư Hòn Rớ thông qua các cầu nối
hiện đại trong tương lai. Từ đây cư dân chỉ mất vài phút để đến các 
địa danh nổi tiếng nhất vịnh ngọc như: Vinpearl Nha Trang, Bảo tàng
Hải Dương Học, Dinh Bảo Đại, các đảo Hòn Miễu - Hòn Tằm - Hòn Một 
- Hòn Mun…, đồng thời dễ dàng di chuyển đến Cảng hàng không quốc tế 
Cam Ranh và kết nối liên tỉnh với hệ thống giao thông đồng bộ.

LỤC GIÁC KIM CƯƠNG
Ỷ SƠN HƯỚNG HẢI



Từng đường nét trong lối kiến trúc vị nhân sinh tại New Galaxy Nha Trang được thiết kế 
dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu về không gian sống bảo vệ sức khỏe, là sự giao thoa 

hoàn hảo giữa tổ hợp tiện ích hiện đại và thiên nhiên xanh mát.
Song song việc quy hoạch đa điểm kết nối cộng đồng với các cung đường dạo bộ đan xen 
giúp tạo nên sự sinh động thì những khoảng riêng tư vẫn được đảm bảo tách biệt nhằm 

mang đến một môi trường sống an nhiên hiếm có cho quý chủ nhân.KHÔNG GIAN SỐNG KHỎE
VỊ NHÂN SINH

KIẾN TẠO



New Galaxy Nha Trang sở hữu tổ hợp tiện ích trọn vẹn, chú trọng 
chăm sóc sức khỏe và hòa hợp với thiên nhiên đem lại sự thư thái và 
giúp tái tạo năng lượng với hệ thống hồ bơi, bể sục, khu vui chơi trẻ em, 
sân thể thao ngoài trời, vườn nướng BBQ và bãi tắm biệt lập… Ngoài ra,
các tiện ích thương mại, du lịch, y tế, giáo dục, tài chính đa dạng 
trên vịnh ngọc đều hiện hữu trong bán kính 5km sẽ góp phần gia tăng 

nhiều trải nghiệm cho cuộc sống tại New Galaxy Nha Trang.

ĐA TRẢI NGHIỆM
ĐA TIỆN ÍCH

TRỌN VẸN





MẶT BẰNG

TIỆN ÍCH

* Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên tài liệu này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm
được đăng tải, đồng thời mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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MẶT BẰNG

TẦNG 1

* Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên tài liệu này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm
được đăng tải, đồng thời mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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MẶT BẰNG

TẦNG 2

* Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên tài liệu này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm
được đăng tải, đồng thời mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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MẶT BẰNG

TẦNG 3

* Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên tài liệu này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm
được đăng tải, đồng thời mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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MẶT BẰNG

TẦNG ĐIỂN HÌNH 4-20

* Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên tài liệu này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm
được đăng tải, đồng thời mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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MẶT BẰNG

TẦNG ĐIỂN HÌNH 21-23

* Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên tài liệu này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm
được đăng tải, đồng thời mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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New Galaxy Nha Trang có thiết kế hiện đại giúp đối lưu không khí, các tòa tháp có 
tầm nhìn rộng mở giúp tối ưu ánh sáng và gió biển trong lành cho mỗi căn hộ. 
Đặc biệt, lối bài trí mang phong cách trẻ trung, năng động giao thoa với những 
mảng màu tinh tế giúp toát lên vẻ đẹp hiện đại và sang trọng cho không gian sống.

TỐI ƯU TẦM NHÌN
TINH TẾ

* Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên tài liệu này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ 
bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải,

đồng thời mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế,
cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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MẪU CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH

CĂN STUDIO CĂN 1 PHÒNG NGỦ 
& 1 PHÒNG NGỦ +

CĂN 3 PHÒNG NGỦ 

* Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên tài liệu này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm
được đăng tải, đồng thời mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
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MẪU CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH

CĂN 2 PHÒNG NGỦ

* Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị các nội dung trên tài liệu này. Mọi thông tin/ hình ảnh/ bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm
được đăng tải, đồng thời mang tính chất tham khảo và không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế, cũng như không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.



CĂN HỘ BIỂN

NGÀY CÀNG LÊN NGÔI
XU HƯỚNG ĐẦU TƯ

VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA
TRUNG TÂM KHU ĐÔ THỊ BIỂN

ĐẦU TƯ VƯỢT TRỘI
SỞ HỮU LÂU DÀI

CHỦ ĐẦU TƯ
UY TÍN

CĂN HỘ ĐA TIỆN ÍCH
AN CƯ NHƯ NGHỈ DƯỠNG

GIAO ĐIỂM
LIÊN KẾT VÙNG THUẬN LỢI

Khu đất “lục giác kim cương”
độc bản, địa thế “ỷ sơn hướng hải”

mang đến vượng khí, đại cát
và tài lộc.

Lựa chọn an cư lý tưởng tại
phố biển, đồng thời là second home

nghỉ dưỡng và đầu tư tiềm năng
hậu Covid-19.

An tâm với bảo chứng thương hiệu
từ Hưng Thịnh Land - Nhà phát triển

bất động sản nhà ở lớn thứ 2
tại Việt Nam.

Tổ hợp tiện ích nội và ngoại khu
trọn vẹn, thiết kế vị nhân sinh

hòa hợp với thiên nhiên, an tâm
cho sức khỏe.

Kết nối liên tỉnh nhờ hệ thống
giao thông đồng bộ, nhanh chóng

di chuyển đến các địa danh
nổi tiếng nhất vịnh ngọc.
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