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1. Điều kiện tự nhiên 

1.1. Vị trí địa lý 

Nha Trang là một thành phố bậc nhất của tỉnh Khánh Hòa.  

Nha Trang có diện tích 251 km2, dân số năm 2018 là 535.000 người.  

Nha Trang là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh.  

Phía bắc giáp thị xã Ninh Hòa 

Phía nam giáp huyện Cam Lâm 

Phía tây giáp huyện Diên Khánh 

Phía đông giáp Biển Đông 

Nha Trang có vị trí một mặt đất liền, một mặt giáp biển với nhiều hòn đảo xinh đẹp. Đặc biệt là 

Hòn Tre có dự án Vinpearl Land của tập đoàn Vingroup thu hút rất đông du khách. 

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG  

BẤT ĐỘNG SẢN NHA TRANG 
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Một thành phố ven biển miền Trung có nắng vàng biển xanh. Nơi đây từng được người Pháp 

chú trọng. Bởi vị trí thuận lợi cho về giao thông thủy, bộ, hàng không. Ngoài ra còn có vị trí trọng 

điểm một chín một mười với Đà Nẵng. 

 

1.2. Khí hậu khu vực 

Khi nói đến ven biển miền Trung, mọi người vẫn quan niệm trong 2 từ “khắc nghiệt”. 

Nhưng Nha Trang có khí hậu Xavan chịu ảnh hưởng nhiều của khí hậu đại dương. Quanh năm 

khí hậu ôn hòa, nhiệt độ trung bình quanh năm là 26,3oC.  

So với các tỉnh duyên hải nam trung bộ, Nha Trang có khí hậu dễ chịu hơn cả. Thuận lợi khai 

thác du lịch quanh năm.  

Nếu lựa chọn Nha Trang để đầu tư du lịch nghỉ dưỡng thì còn gì bằng. Khi mà thời gian hoạt 

động du lịch gần như là quanh năm. Tỷ lệ lấp đầy phòng luôn trên 70%. 

 

Biểu đồ thống kê số giờ nắng – ngày mưa trung bình/ năm tại Nha Trang 
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1.3. Hệ thống du lịch 

Vịnh Nha Trang quy tụ 19 đảo lớn nhỏ, tổng diện tích lên đến 507 km2. 

Trong đó Hòn Tre là đảo lớn nhất. Ngoài ra còn có: Hòn Mun, Hòn Miễu, Hòn Tằm, Hòn Chồng - 

Hòn Vợ,  Đảo Yến. Một quần thể du lịch biển đầy hấp dẫn. Nha Trang đã khẳng định thương 

hiệu du lịch từ hơn 10 năm trước.  

Nha Trang có hệ thống sinh thái biển vô cùng phong phú. Kết hợp với xu thế tự trải nghiệm, các 

dịch vụ lặn biển, trò chơi trên biển được đón nhận rất nồng nhiệt.  

Thủy hải sản là một phần không thể thiếu làm nên tên tuổi du lịch của Nha Trang. Nơi đây 

dường như được thiên nhiên ban tặng nguồn lực tài nguyên đa dạng, phong phú nhất nước. 

Bên cạnh biển thì Nha Trang còn có những công trình, di tích thắng cảnh như: Chùa Long Sơn, 

Nhà thờ Núi, Viện Hải dương học Nha Trang, Biệt thự Cầu Đá, Tháp Bà,... 

Chính hệ du lịch phong phú đa dạng từ biển cho đến kiến trúc đã làm cho thời gian lưu trú trung 

bình ở Nha Trang cao nhất nước. 
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2. Phương thức di chuyển 

2.1. Giao thông đường bộ 

Ngoại thành Nha Trang có quốc lộ 1A kéo dài theo hướng Bắc Nam.  

Đại lộ Nguyễn Tất Thành là tuyến giao thông quan trọng nối từ trung tâm Nha Trang đi sân bay 

Quốc tế Cam Ranh. 

Tuyến đường 723 (nay là Quốc lộ 27C) nối Nha Trang - Đà Lạt.  

Về giao thông nội đô, Nha Trang được quy hoạch mạng lưới giao thông theo dạng nan quạt. 

Các tuyến đường hướng tâm, đường vành đai bao quanh. 

Tiếp cận Nha Trang bằng đường bộ không còn là vấn đề khi mà cơ sở hạ tầng ngày một được 

đầu đúng mức. 

 

2.2. Giao thông đường sắt 

Nha Trang nằm trên tuyến đường Bắc - Nam, tổng chiều dài đi qua Nha Tang là 25km.  

Ga Nha Trang là một trong những ga lớn của Việt Nam. Tất cả các tuyến tàu lửa Thống Nhất 

đều dừng ở đây.  

Chuyến tàu 5 sao cũng được vận hành qua Nha Trang. Mang đến cảm giác tuyệt vời cho khách 

du lịch. 
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2.3. Giao thông đường thủy 

Nha Trang có vùng biển đẹp nhất nhì cả nước.  

Thành phố có nhiều bến cảng phục vụ nhu cầu đi lại bằng đường thủy.  

Cảng Nha Trang tương đối lớn, có thể tiếp nhận tàu hàng và tàu du lịch cỡ lớn.  

Chính nhờ đường giao thông thủy thuận lợi, góp phần cho cơ cấu ngành kinh tế nông lâm ngư 

nghiệp phát triển vượt bậc. Một thành phố có tiềm lực kinh tế đầy tiềm năng. 

Du lịch đường thủy cũng chính là một trong những phương thức giữ chân du khách lưu trú lâu 

ngày tại đây. 

 

2.4. Giao thông đường hàng không 

Tận dụng sân bay Quốc tế Cam Ranh chỉ cách trung tâm thành phố Nha Trang 35km.  

Giải pháp này đảm bảo an toàn khu vực bay cũng như giảm tình trạng kẹt xe trong trung tâm 

thành phố. 

Ngoài ra, kết nối sân bay Quốc tế, mang đến lượng khách Quốc tế đến với Nha Trang dồi dào 

hơn.  

Hằng ngày đều có các chuyến bay đến Nha Trang của các hãng như: Vietnam Air lines, Jetstar 

Pacific Airlines,  Vietjet Air, Bamboo Airways. 

 



https://ankhangreal.com/ 
Tổng quan thị trường bất động sản Nha Trang 

6 

 

 

3. Tổng quan du lịch 

Quý I/2019, du khách tỉnh Khánh Hòa đạt 1,6 triệu lượt - 900.000 khách Quốc tế. 

Công suất sử dụng phòng 3 - 5 sao: 55,5%. Nhóm khách sạn 1 - 2 chỉ đạt 30,15%. 

Có lợi thế vượt trội kết hợp định hướng đúng đắn giúp Khánh Hòa - Nha Trang duy trì mức tăng 

trưởng cao trong nhiều năm qua. 

Năm 2018, Nha Trang - Khánh Hòa đón 6,3 triệu lượt khách. 

Năm 2019, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón tiếp 7 triệu lượt khách.  

6 tháng đầu năm Nha Trang đạt 11.777 tỷ đồng. 

Theo ghi nhận số liệu của Savills, trong nửa đầu năm 2019, công suất phòng khách sạn 4 - sao 

xấp xỉ 60%. Trong đó, các dự án căn hộ nghỉ dưỡng đạt 70 - 80% tỷ lệ lấp đầy. 

Nha Trang - Khánh Hòa khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch biển - đảo. 

 

4. Tổng quan cơ sở lưu trú 

Nền tảng du lịch của Nha Trang được định hình từ 10 - 15 năm trước. 

Đi cùng sự định hình ngành du lịch kéo theo sự phát triển cơ sở lưu trú phục vụ du lịch. 

Cơ sở lưu trú hay cụ thể là nhà nghỉ, khách sạn tại Nha Trang đã đạt tới mức độ bão hòa.  

Chúng ta cần nhìn nhận đúng bản chất mà Nha Trang đang phải gánh chịu. 

Và chúng ta cũng không thể phủ nhận, số lượng cơ sở lưu trú Nha Trang tuy nhiều nhưng dự án 

có chất lượng phục vụ phân khúc cao cấp đôi khi còn bị hạn chế. 

 Khách sạn,  Resort 5 sao tại Nha Trang có khoảng 27 cơ sở. 

 Khách sạn 4 sao có 23 cơ sở 

 Phần lớn tập trung vào khách sạn 1 - 3 sao. Và nhiều cơ sở lưu trú không được đánh giá 

chất lượng.  

*Theo thống kê cơ sở lưu trú của Nha Trang. 

 

5. Thị trường bất động sản 

5.1. Đất nền Nha Trang 

Kênh đầu tư đất nền luôn có sức mạnh mẽ trên thị trường bất động sản. 

Ở Nha Trang cũng không ngoại lệ. Nhiều dự án đất nền được chào bán. 

Giá đất nền đa dạng, phụ thuộc vào vị trí dự án. 

Đất nền có tính thanh khoản nhanh và đồng nghĩa gặp nhiều rủi ro hơn.  

Thống kê trên là một sự dự án đất nền đang được chào bán nhiều nhất trên thị trường. 
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Thống kê một số dự án bán đất nền tại Nha Trang 

5.2. Phòng trọ cho thuê 

Có nhiều nhà đầu tư hướng đến mua đất và cho xây trọ cho thuê. 

Một số cơ sở kinh doanh khách sạn cũng trở thành nhà khách cho thuê dài hạn. 

Một điểm yếu của phòng trọ là về an ninh và phải tự kiếm khách thuê. 

Dưới đây là giá cho thuê phòng trọ - nhà nghỉ ở Nha Trang. 

 

Thống kê một số nhà trọ cho thuê tại Nha Trang 

5.3. Shophouse cho thuê 

Shophouse hay còn gọi là căn hộ thương mại cũng là một kênh đầu tư mới nhưng hấp dẫn 

không kém.  

Ngoài ra, trước đây một số hình thức cho thuê các căn hộ mặt tiền để phục vụ nhu cầu thương 

mại cũng mang tính chất tương tự.  
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Kênh Shophouse cực kỳ nóng sốt bởi tính khan hiếm của nó.  

Điểm mạnh của Shophouse là nhà đầu tư sở hữu vĩnh viễn căn nhà phố này. 

Và chúng ta tạm điểm sơ qua thị trường cho thuê mặt bằng, kiot, shophouse khu vực Nha Trang.  

 

Thống kê một số Shohouse, mặt bằng cho thuê tại Nha Trang 

5.4. Condotel 

Condotel không còn quá xa lạ với Nha Trang. 

Mô hình căn hộ du lịch chia sẻ lợi nhuận vấy lên một “cơn sóng” lớn tại Nha Trang. 

Đã có nhiều lúc Condotel bão hòa tại đây. 

Nhưng đây chính là mô hình mà đem lại lợi nhuận vô cùng hấp dẫn. Không tính trên dòng tiền 

mà dựa trên những giá trị mà nó mang lại. 

Nha Trang chính là vùng đất màu mỡ để Condotel chiếm lĩnh thị phần. Khi mà du khách nước 

ngoài chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu khách du lịch. Thì họ sẽ lựa chọn Condotel là chủ yếu cho 

các chuyến nghỉ dưỡng của mình. 

 

Thống kê giá cho thuê Condotel tại Nha Trang 
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6. Thị trường Condotel 

Đi đầu trong mô hình Condotel. Nha Trang chiếm lĩnh thị trường Condotel hơn cả Đà Nẵng và 

Phú Quốc. Nha Trung đúng với cái tên gọi “miền đất hứa” của Condotel. 

Lượng khách du lịch mỗi năm tăng 15 - 17%, kết hợp với thời tiết thuận lợi cho du lịch biển thì 

Condotel sinh ra để phục vụ nhu cầu là hiển nhiên. 

Vào 3 - 4 năm trước, thị trường bất động sản bắt đầu ấm lên, hầu như mỗi tuần một dự án 

Condotel được giới thiệu đến nhà đầu tư.  

Tuy nhiên cái gì quá cũng không tốt. Số lượng Condotel sinh ra cùng một thời điểm quá nhiều. 

Đã có lúc Nha Trang bão hòa Condotel. Khi mà số lượng ra căn nhanh nhưng tiếp cận nhà đầu 

tư còn chậm. Bởi khái niệm mới về “Condotel”. 

Từ 2015 - 2018, Nha Trang như một đại công trường sắt thép, bê tông. Không chỉ Condotel mọc 

lên mà có sự chen chân của rất nhiều dự án khách sạn ăn theo. 

Theo thống kê chính thống, trong năm 2016, Nha Trang đón nhận khoảng 3.500 căn Condotel. 

Và đạt 12.000 vào năm 2017.  

Tuy nhiên con số đó đã chững lại ở 2.200 căn Condotel mới xây dựng vào năm 2018. 

 

Thống kê nguồn cung Condotel qua các năm 
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Trong vòng 3 năm, có khoảng 18.000 căn được xây mới dọc bờ biển. 

Lượng khách du lịch Quốc tế cũng như nội địa đến với Nha Trang không có dấu hiệu dừng lại.  

Vì thế nhu cầu cũng sẽ tăng theo. Vậy, năm 2020 sẽ là năm hoàn thành các dự án đang còn thi 

công. Trong năm 2020 khi ban hành các luật sở hữu “đứa con lai” này. Thì Condotel tại 

Nha  Trang chắc chắn khởi sắc hơn.  

Hoặc có thể là các nhà đầu tư săn lùng để mua chênh lại. 

Vì đây là một kênh đầu tư an toàn và sở hữu căn nhà cao cấp thứ 2 của mình tại thành phố biển 

Nha Trang xinh đẹp.  

 


