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Những dự án biệt thự biển tiềm năng tại Nha Trang 

Trong những năm gần đây thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang phát triển mạnh 

mẽ trong đó không thể không nhắc đến thành phố biển Nha Trang. 

Nha Trang là thành phố biển đẹp và thơ mộng với những bãi cát trắng trải dài bên 

những bờ biển xanh ngắt đầy thơ mộng. Thành Phố Nha Trang cũng là thành phố 

phát triển về du lịch, có nền kinh tế và hệ thống hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ. 

Thành phố Nha Trang đang là địa điểm thu hút đầu tư các dự án bất động sản nghỉ 

dưỡng với nhiều dự án lớn nhỏ đang dần hình thành. 

Dưới đây là một số dự án biệt thự biển tiềm năng đã và đang được xây dựng tại thành 

phố Nha Trang đang thu hút các nhà đầu tư. 

 

I.Nha Trang địa điểm “vàng” đáng để đầu tư. 
Thành phố Nha Trang không chỉ là một thành phố lớn có nền kinh tế phát triển vượt 

bậc, có hệ thống giao thông phát triển mạnh và đồng bộ mà còn là thành phố du lịch 

thu hút khách trong nước và quốc tế. Điều này cho thấy Nha trang là một trong những 

địa điểm đầu tư tiềm năng mà các nhà đầu tư đang hướng đến. 
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1.Thành phố có nền kinh tế phát triển mạnh. 
Nha trang đang dần phát triển thành một thành phố sôi động, hấp dẫn với nhiều công 

trình khách sạn cao tầng được xây dựng, các khu đô thị mới hình thành, hạ tầng giao 

thông phát triển.  

 

Thành phố đã đưa ra nghị quyết tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 

2015 - 2020 cũng như Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố, giai đoạn 2016 

- 2020 xác định xây dựng Nha Trang thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng của cả 

nước và quốc tế. Chỉ tiêu đến năm 2020, giá trị dịch vụ du lịch tăng bình quân 

18%/năm, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 25 - 30%.  

Định hướng trong tương lai thành phố Nha Trang sẽ trở thành thành phố du lịch mang 

đẳng cấp quốc tế. 

2.Lượng khách du lịch đạt mức hàng triệu lượt khách mỗi 
năm. 
Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa 

học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa. Đây là địa điểm thu hút hàng triệu khách 

du lịch trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng 
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Theo số liệu trích từ báo cáo của Sở Du Lịch Khánh Hòa, ước tính chỉ trong 6 tháng 

đầu năm, toàn tỉnh Khánh Hòa đã đón được gần 3,4 triệu lượt khách du lịch đến đây, 

tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, ước tính khách quốc tế chiếm hơn 

1,7 triệu lượt khách, tăng gần 24%. Doanh thu từ du lịch ước tính đạt hơn con số 

11.000 tỷ đồng tăng trưởng 12% so với cùng kỳ. 

Từ đầu năm đến nay, ước tính có khoảng trên 960.000 lượt khách lưu trú tại Nha 

Trang, tăng 9,8% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế khoảng 530.000 lượt khách, 

tăng 25,5% so cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch quý I/2019 đạt gần 4.000 tỷ đồng, tăng 

30,2% so cùng kỳ. 

 

 

 

 

 

 

https://ankhangreal.com/


 

 
 

4 https://ankhangreal.com/ 
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3.Sở hữu vị trí chiến lược tại Khánh Hòa. 
Thành phố Nha Trang nằm ở vị trí trung tâm tỉnh Khánh Hòa, phía Bắc giáp huyện 

Ninh Hòa, phía Nam giáp thị xã Cam Ranh, phía Tây giáp Diên Khánh trong một thung 

lũng núi vây 3 phía Bắc - Tây - Nam và tiếp giáp với bờ biển về phía Đông. 

 

Thành phố có hệ thống giao thông đồng bộ với sân bay, đường cao tốc và cảng biển 

du lịch… 

Đến đây khách hàng dễ dàng di chuyển đến các tỉnh và thành phố lân cận một cách 

nhanh chóng. 

4.Thành phố với nhiều địa điểm tham quan du lịch và vui 
chơi giải trí. 
Nha trang là thành phố du lịch thu hút khách trong nước và du lịch quốc tế đến tham 

quan và nghỉ dưỡng. Là thành phố biển với những bờ biển xanh ngát nên Nha Trang 

thường đón lượng khách du lịch gia tăng đột biến vào mùa hè. Đến đây du khách sẽ 
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được tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng cùng các dịch vụ vui chơi giải trí hấp 

dẫn 

 

Tại đây du khách có thể đến Vinpearl Land nơi được mệnh danh là “Thiên đường của 

miền nhiệt đới” để tham quan và giải trí với các trò chơi cảm giác mạnh thú vị, những 

khu vườn tuyệt đẹp, hồ nước ngọt hay rạp chiếu phim 4D…. 

Du khách có thể thử những trải nghiệm khác lạ khi đến Viện Hải dương học Nha Trang 

nơi có đến 20000 mẫu vật của 4000 loài sinh vật biển và nước ngọt được sưu tầm và 

gìn giữ…. 

Ngoài ra Nha trang còn rất nhiều địa điểm du lịch khám phá như: Đảo Hòn Tằm, Tháp 

Bà Ponagar, Chợ Đầm Nha Trang, Vịnh Vân Phong, Hòn Chồng-Hòn Vợ, Đảo Hòn 

Mun… 

 

II.Các dự án biệt thự biển nghỉ dưỡng tiềm năng 

tại Nha trang 
Dưới đây là một số dự án biệt thự biển tiềm năng mà chúng tôi muốn gửi đến cho các 

nhà đầu tư tham khảo. 
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Những dự án biệt thự biển tiềm năng tại Nha Trang 

1.Biệt thự Cam Ranh Bay Hotels & Resorts 

 

Dự án tọa lạc lô D14C – khu du lịch Bắc Bán Đảo Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông, 

Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Cam Ranh Bay Hotels & Resorts do 

công ty công ty TNHH đầu tư Cam Lâm làm chủ đầu tư  

Dự án được đặt tại Bãi Dài Cam Ranh 1 trong 10 bãi biển đẹp được tạp chí National 

Geographic bình chọn. 

Biệt thự biển Cam Ranh Bay Hotels & Resorts hội tụ những ưu thế đỉnh cao của một 

biệt thự biển nghỉ dưỡng với lối thiết kế độc đáo vị trí vàng và những tiện ích 5 sao 

hội tụ. 

● Số lượng: 175 căn 

● Vốn đầu tư (dự kiến): 9 tỷ 

● Lợi nhuận cam kết: Chia sẻ lợi nhuận 90/10% 

● Pháp lý: Biệt thự sở hữu vĩnh viễn, cấp sổ hồng 

● Diện tích biệt thự: 

- Siêu biệt thự biển 
+ Số lượng: 9 căn 
+ Diện tích: từ 800 – 1000 m2 

- Siêu biệt thự loại B 
+ Số lượng: 21 căn 
+ Diện tích: từ 500 – 800 m2 

- Siêu biệt thự loại  
+ Số lượng: 145 căn 
+ Diện tích: từ từ 230 m2 
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2.Biệt thự Radisson Blu Cam Ranh 

 

Radisson Blu Cam Ranh cũng là một siêu phẩm thuộc tập đoàn Eurowindow Holding 

làm chủ đầu tư. Dự án hứa hẹn sẽ nằm trong chuỗi những dự án hót nhất tại Bãi Dài 

Cam ranh mang lại cho khách hàng thêm nhiều lựa chọn cho những ngày nghỉ tuyệt 

vời tại đây. 

 Vị trí: Tọa lạc tại D12,ABC thuộc Bãi Dài khu Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam 

Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. 

 Quy mô: 250 phòng khách sạn và 38 biệt thự cao cấp. 

 Tiện ích: trung tâm hội nghị, khu spa và dịch vụ giải trí… 

 Giá bán dự kiến: Đang cập nhật 

Tuy hiện nay dự án chưa có nhiều thông tin chính thức nhưng hứa hẹn sẽ trở thành 

một trong những dự án được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. 
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3.Nova Beach Cam Ranh 

 

Nova Beach Cam Ranh sở hữu vị trí đắc địa khi cũng sở hữu cho mình một vị trí dọc 

theo đường Nguyễn Tất Thành do tập đoàn NovaLand làm chủ đầu tư.  

 Vị trí: KDL Bắc bán đảo Cam Ranh , Huyện Cam Lâm , Khánh Hòa 

 Tổng diện tích khu đất: 22,6ha 

 Loại hình: Biệt thự nghỉ dưỡng, Condotel 

+ Loại 2PN, 2Key 

+ Loại 2PN, 2Key, Pool 

 Giá bán dự kiến: 12,9 tỷ (chưa VAT) 02 PN, 02 Key (Villas) 

Đây là dự án mang tiềm năng sinh lời trong tương lai. Dự án mang lại cho khách hàng 

những ngày trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời. 
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4.Movenpick Resort Cam Ranh 

 

đây là một trong những dự án nổi bật tại Cam Ranh, biệt thự Movenpick được thiết kế 

100% hướng biển, mang đến cho chủ sở hữu một lựa chọn đầu tư vừa hiệu quả cao 

vừa đẳng cấp. 

Dự án do công ty Eurowindow Nha Trang thuộc Tập đoàn Eurowindow Holding làm 

chủ đầu tư. 

 Vị trí: Thuộc lô D12A, D12B, D12C, khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, xã 

Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa. 

 Quy mô: 24 ha, gồm 118 căn biệt thự, 250 phòng khách sạn và 132 căn 

condotel. 

 Tiện ích: Nhà hàng, bể bơi, spa, công viên, casino,... 

 Hình thức sở hữu: Sổ lâu dài 

 Diện tích Movenpick Resort Cam Ranh 

+ Diện tích đất: 416,1m2 – 620m2 

+ Diện tích xây dựng: 220,7m2 – 307.7m2 

Đơn vị quản lý: Dự án Movenpick Resort Cam Ranh 

Movenpick Hotels & Resorts là một tập đoàn quản lý khách sạn nổi tiếng đến từ Thụy 

Sỹ, hiện quản lý gần 100 khách sạn tại 27 quốc gia.  

Đơn vị quản lý có bề dày kinh nghiệm hàng đầu: Không chỉ nổi tiếng trong việc quản 

lý khách sạn tại thành phố, Movenpick Hotels & Resorts còn có kinh nghiệm quản lý 
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các khu nghỉ dưỡng ven biển và đã rất thành công tại Thái Lan, Ai Cập, Li Băng và 

nhiều nước khác. 

Movenpick Cam Ranh sở hữu những ưu thế tuyệt vời của một dự án bất động sản 

nghỉ dưỡng. Dự án hội tụ những đặc điểm nổi bật từ vị trí độc đáo, thiết kế và tiện ích 

độc đáo nổi trội tại thành phố Cam Ranh. 

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, năng động và có chứng chỉ môi giới 

bất động sản, chúng tôi tin tưởng sẽ mang lại cho quý nhà đầu tư sự hài lòng nhất có 

thể.  

Liên hệ với chúng tôi để được các chuyên gia tư vấn về các dự án biệt thự biển tiềm 

năng tại thành phố Nha Trang. 

Công ty Cổ phần Tư Vấn và Đầu Tư Bất Động Sản An Khang (An Khang Real) 

● Địa chỉ: 88 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, Tp. HCM 

● Hotline: 0822 6789 33 (Kinh doanh) 

● Email: marketing@ankhangreal.vn 
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