


Phân khu The Sea là phân khu căn hộ trực diện biển, nắm giữ vị 
trí “lõi” trung tâm của Sun Grand City Hillside Residence. Được 
ví như nàng “Hoàng hậu” sở hữu 3 tầm view, 6 giá trị, 5 công 
trình, The Sea mang đến 365 ngày nghỉ dưỡng với trải nghiệm 
khác biệt, cùng cơ hội đầu tư hấp dẫn tại phía Nam Đảo Ngọc. 
Bên cạnh đó, The Sea cũng là lời giải cho bài toán nâng tầm giá 
trị cuộc sống, đồng thời đáp ứng nhu cầu sở hữu một bất động sản 
truyền đời của người dân hiện đại.

03 tầm view tuyệt mỹ của các căn hộ The Sea chính là đại dương 
lam ngọc, cảnh đồi xanh mướt bên bờ Tây Nam đảo và toàn bộ 
“thị trấn Địa Trung Hải” đang khoác áo mới từng ngày. 

06 giá trị riêng mà căn hộ The Sea mang đến cho chủ nhân là 
giá trị trải nghiệm 360 độ tại Nam Phú Quốc, sở hữu lâu dài, 
nhận bàn giao hoàn thiện nội thất, thừa hưởng lợi ích từ hệ sinh 
thái Sun Group đẳng cấp, đồng thời nắm trong nay giá trị nghỉ 
dưỡng - kinh doanh đắc lợi.

Ôm trọn tầm nhìn xuống 5 công trình biểu tượng tại thị trấn Địa 
Trung Hải: Cầu Hôn, Show Vortex, Tháp đồng hồ & Central 
Village, Quảng trường Con Sò, Lâu đài Sales Center.

TỔNG QUAN

Diện tích đất:  4,070,90 m2

Vị trí:  Phường An Thới, thành phố Phú Quốc, 
 Tỉnh Kiên Giang
Cảm hứng kiến trúc:  Taormina – Ý 
Số tòa căn hộ:  02 tòa (S1, S2)

LOẠI HÌNH SẢN PHẨM: 
18 Căn hộ Duplex
263 Căn hộ cao cấp: 
Căn hộ Studio: 27,43 - 29,96m2                          
Căn hộ 1 ngủ:  36,55 - 69,32m2

Dual key:  56,23 - 57,68m2  
Căn hộ 2 ngủ:  64,06 - 74,46m2

Căn hộ 3 ngủ:  90,36 - 96,88m2

TIỆN ÍCH:  
Bể bơi vô cực, sân vườn tầng mái, gym, kid club, khu sinh hoạt 
cộng đồng, phòng đọc sách...

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC:
Tư vấn kiến trúc: SUNJIN
Tư vấn nội thất: AA Coperation
Thiết kế cảnh quan:  EGO Group

Thời gian khởi công:  Quý I/2021
Thời gian hoàn thiện:  Quý I/2023
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Thông số trong tài liệu này chỉ mang tính chất tương đối, thông số chính thức sẽ được quy định 
tại Hợp đồng ký kết giữa Bên Mua và Bên Bán, Hình ảnh trong tài liệu này chỉ mang tính chất 
minh họa. 


