




Hành trình kiến tạo của Người khai mở  Sun Group luôn là 
câu chuyện nối dài về muôn vàn vùng đất mới với những đổi thay, 
bứt phá không ngờ. Và nếu như chặng đường 5 năm đầu tiên đã 
mang đến cho Nam Phú Quốc một tấm áo rực rỡ sắc màu, 
tràn đầy sức sống thì giờ đây, một hành trình khác lại được bắt 
đầu để kể câu chuyện về một thị trấn lấy cảm hứng từ miền nắng 
ấm Địa Trung Hải với biển xanh, cát trắng, cảnh sắc trữ tình, 
để vươn mình trở thành biểu tượng mới, ghi dấu ấn vượt thời gian 
mang tên

TÂM MẠCH
THỊ TRẤN ĐỊA TRUNG HẢI

P hồn vinh
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Nơi biển trờigiao thoa Nơi kỳ quanchắp cánh
Địa Trung Hải - nơi những ngôi làng rực rỡ sắc màu nương mình bên vách 
đá ven biển, nơi những thành phố cổ nên thơ ẩn mình trong cảnh sắc thiên 
nhiên dịu dàng, nơi thu hút hàng chục triệu du khách ghé thăm hàng năm 
kiến tạo một bức tranh thương mại thịnh vượng, luôn là niềm cảm hứng cho 
những ai yêu mến vẻ đẹp tuyệt mỹ giao thoa giữa thiên nhiên và con người. 
 
... và chốn phồn hoa nhộn nhịp này cũng hơn một lần làm mê hoặc tâm 
hồn người nghệ sỹ Sun Group. Để từ đó, bàn tay khai mở đã ngày đêm 
nỗ lực kiếm tìm và phác hoạ nên thị trấn Địa Trung Hải phiên bản Việt.  
 
Với những nét tương đồng rõ nét từ thiên nhiên, khí hậu, đến địa hình, 
thổ nhưỡng, miền Nam đảo Ngọc Phú Quốc chính là điểm dừng chân lý 
tưởng để Sun Group thoả sức xây dựng giấc mơ Địa Trung Hải. Nơi đây 
quanh năm nắng ấm buông mình trên biển xanh lam ngọc, trùng điệp 18 
hòn đảo lớn nhỏ giữa đại dương mênh mông. Cũng tại nơi đây, với địa 
hình giật cấp, những căn nhà phố hùng vĩ men theo đồi cao kiêu hãnh, 
ôm trọn biển trời. Cùng với sự xuất hiện của những kỳ quan mới trong 
tương lai như Cầu Hôn, Show Vortex, Central Village, tất cả đã vẽ nên bức 
tranh tổng hoà của biển trời giao thoa trở thành điểm hẹn nơi kỳ quan 
thiên nhiên được chắp cánh thêm bởi kỳ quan kiến trúc.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. |  76  |



  
 Mũi Ông Đội

Hòn Rơi

Hòn Thơm

CÁP TREO
HÒN THƠM

CẢNG QUỐC TẾ
AN THỚI

BAI KEM, PHU QUOC

N S

E

W

(*) Thông số bản vẽ là tương đối. Các hình ảnh trong tài liệu này chỉ mang tính chất minh họa.

DI CHUYỂN ĐẾN PHƯỜNG DƯƠNG ĐÔNG
Trung tâm Đảo ngọc

20 phút

DI CHUYỂN TỪ SÂN BAY PHÚ QUỐC
Bằng tỉnh lộ 46 và tỉnh lộ 975

15 phút

SÂN BAY QUỐC TẾ
PHƯỜNG

DƯƠNG ĐÔNG

PHƯỜNG AN THỚI

PHÚ QUỐC

<< HƯỚNG ĐI DƯƠNG ĐÔNG
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Có quy mô lên tới 39,9ha,
với gần 60 tiện ích đẳng cấp, được 
cấu thành bởi 3 mảnh ghép hoàn hảo 
bao gồm: 

• Sun Premier Village Primavera - kinh đô du lịch 24/7,  
điểm đến của các lễ hội phồn hoa 

• Sun Grand City Hillside Residence - dự án phức hợp sở hữu 
những toà căn hộ cao tầng, shophouse sát biển đầu tiên tại 
Phú Quốc

• Cụm các công trình biểu tượng mang dấu ấn vượt thời gian: 
Tổ hợp Central Village, Cầu Hôn, show Vortex,...

THỊ TRẤN
ĐỊA TRUNG HẢI
NAM PHÚ QUỐCtại 

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. |  1110  |



Kiến tạo vùng đất

Sôi động, tiềm năng
Song không dừng lại tại đó, trong tương lai, sứ mệnh nối dài những hành 
trình kiến tạo Nam đảo Ngọc của Sun Group vẫn được tiếp nối. Theo đó, 
với chiến lược thâm canh khác biệt, quy hoạch và bồi đắp nhiều hơn 
những vùng đất Sun Group đặt chân tới, đặc biệt là chiến lược tái kiến 
thiết hơn 500ha Nam Phú Quốc trở thành thế giới giải trí nghỉ dưỡng của 
giới siêu giàu (dự án đảo Hòn Thơm, khu đô thị mới An Thới,…) góp phần 
đưa Nam đảo trở thành “điểm phải đến” của mỗi du khách. Ở đó thị trấn 
Địa Trung Hải sẽ là trái tim rực rỡ của du lịch, giải trí, kinh doanh 24/7,... 
hay xu hướng nghỉ dưỡng theo phong cách đảo tỷ phú như Monaco, như 
Hong Kong thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch tạo tiền đề vững chắc 
gia tăng giá trị các bất động sản giống như cách vùng đất Địa Trung Hải 
nguyên bản đang phát triển.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. |  1312  |



...Và nếu như 
Nam Phú Quốc là điểm

phải đến của Phú Quốc thì thị trấn
Địa Trung Hải được ví như trái tim rực rỡ,

ở đó Sun Grand City Hillside Residence
là điểm sáng, là biểu tượng tự hào vươn c ao cùng 

thành phố Phú Quốc với tầm nhìn 360 độ 
tuyệt mỹ, còn The Center là

tâm mạch của vạn vật.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. |  1514  |



TỔNG QUAN 
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc 

Vị trí: Phân khu The Center thuộc dự án Sun Grand City 
Hillside Residence - trung tâm thị trấn Địa Trung Hải 

Cảm hứng kiến trúc: Taormina - Địa Trung Hải 

Loại hình sản phẩm: Shophouse (Nhà phố thương mại) 

Số lượng: 364 căn 

Pháp lý dự án: Sở hữu lâu dài 

TÂM MẠCH
THỊ TRẤN ĐỊA TRUNG HẢI

P hồn vinh

ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN
- Thiết kế kiến trúc: Codinachs Architects 
(Tây Ban Nha)

- Thiết kế cảnh quan: EGO Group (Ý) 

- Thi công xây dựng: Hòa Bình & 
Newtecons (Việt Nam)

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG
- Khởi công: Quý 1/2021

- Bàn giao: Quý 1/2022
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A. Sun Premier Village Primavera

Bãi đỗ xe

Đài vọng cảnh

Nhà hàng Hải sản Nhật

Nhà hàng Âu

Nhà hàng buffet Hải sản

Nhà hàng Beer

Nhà hàng Hải sản A La Carte

Bậc thang thác nước

Đài phun nước

Cổng Gavi

Con đường gốm sứ

Cột đá cổ Pompeii

Ga đi cáp treo

Khu nhà mẫu căn hộ
Sun Grand City Hillside Residence 

Quảng trường sân ga cáp treo

Thang cuốn xuống Central Village

Quảng trường dạo bộ

Teatro Club

Tổ hợp giải trí Central Village

Tháp đồng hồ

Khách sạn Curio by Hilton

Bể bơi vô cực

Bể bơi trẻ em

Sảnh khách sạn

Bãi biển công cộng

Quảng trường San Marco

Bậc thang vọng cảnh

Quảng trường Otranto

Vườn hoa Rufolo

Phù điêu nghệ thuật

Nhà hàng Hải sản

Nhà hàng Á

Tháp chuông

Bậc thang tiểu cảnh

Kiss Bridge

Mr. Restaurant

Mrs. Restaurant

Sân khấu show nhạc nước Vortex

Khán đài show nhạc nước Vortex
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3

2

1

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

23

22

21

CHÚ THÍCH TIỆN ÍCH

B. Sun Grand City Hillside Residence

Quảng trường Seina

Đài phun nước Trevi

Cổng vòm

Bút đá tháp Obelisk

Đài phun nước Cầu vồng

Đài phun nước Taormina

Phố dạo bộ

Đài phun nước

Spanish Steps

Vườn Eden và Cổng trời

Sky Lounge

Đảo địa đàng Isola Bella

Sân chơi trẻ em

Sun Group Sales Center - 
KTS Bill Bensley

Thác nước Amalfi

Vườn bậc thang

Quảng trường Diagonale

Bậc thang Thiên đường

Thang Rồng

Tháp H1

Tháp H2

Tháp H3

Tháp H4

Tháp S1

Tháp S2

Tháp S3

Tháp S4

Đường Venice

Đường Positano

Đường Amalfi

Đường Sorrento 1

Đường Sorrento 2

Đường Sorrento 3

Đường Milan

Đường Burano

Đường Taormina

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

59.1

59.3

59.2

59.4

42

41

40

H4

S1

S2

S3

S4

H3

H2

H1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

H1 - H2
- Kid Club & Gym

- Sky Pool

- Sky Garden

H3 - H4
- Kid Club & Gym

- Sky Pool

- Sky Lounge

S1 - S2
- Kid Club & Gym

- Phòng tắm Onsen

- Sky Pool

- Sky Garden

S3 - S4
- Kid Club & Gym

- Sky Pool

- Sky Garden

Tiện ích trong nhà:

Mặt tiền rộng 8m

Mặt tiền rộng 10m

Mặt tiền rộng 12m

Mặt tiền rộng 14m

Mặt tiền rộng 15m

Mặt tiền đặc biệt

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. |  1918  |



Vị trí TRUNG TÂM
của TRUNG TÂM

của trung tâm
Toạ lạc tại trung tâm, là một phần không thể tách rời của thị trấn 
Địa Trung Hải phồn vinh bên bờ Nam đảo Ngọc, The Center sở 
hữu vị trí “trung tâm của trung tâm của trung tâm”, nơi cửa ngõ 
ga đi cáp treo Hòn Thơm, ôm trọn triền đồi cao, hướng trực diện 
ra biển xanh và kế cận các công trình biểu tượng. Có thể thấy, 
với những lợi điểm đắt giá của một bất động sản vàng son, 364 
căn shophouse đẳng cấp The Center có thể thu hút trọn dòng 
khách đổ về Địa Trung Hải, mang đến cơ hội sinh lời bền vững. 

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. |  2120  |



Nằm trong 6,9% diện tích đất đô thị hiếm hoi của thành phố 
Phú Quốc, The Center nổi bật với vị thế là cung đường biển 
duy nhất nơi các căn shophouse mang giá trị pháp lý sở hữu 
lâu dài, xứng đáng là tài sản lưu truyền mãi những giá trị độc 
đáo cho hôm nay và mai sau, trở thành biểu tượng của đô thị 
kinh doanh phồn thịnh, sầm uất và mang lại giá trị bền vững 
cho chủ nhân.

Shophouse hướng biển

sở hữu lâu dài
đầu tiên tại Phú Quốc

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. |  2322  |



Khi các công trình biểu tượng dần thành hình theo đúng chiến 
lược tái quy hoạch Nam Phú Quốc của Sun Group (kiến tạo hơn 
500ha Nam đảo Ngọc thành thế giới nghỉ dưỡng giải trí của giới 
siêu giàu), The Center chính là tâm mạch đón đầu mọi nhu cầu 
tiêu dùng xa hoa đẳng cấp nhất, là tiền đề khởi sinh dòng tiền 
bền vững cho khoản đầu tư bất động sản. 364 căn shophouse 
được coi là những cơ hội kinh doanh khan hiếm cuối cùng trong 
bối cảnh bức tranh thịnh vượng mang tên Địa Trung Hải đang 
ngày một được phác thảo rõ nét. 

Lợi thế từ
toàn Nam đảoquy hoạch chiến lược

tầm nhìn 2030

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. |  2524  |



     hệ sinh thái  
Sun Group

thâm canh
Không chỉ dừng lại ở việc kiến tạo những kiệt tác kiến trúc vượt thời gian, 
Sun Group còn luôn nỗ lực mang đến “phần hồn” cho vùng đất, bằng chứng là 
các “ông lớn” dần được mang về với thị trấn Địa Trung Hải như: Teatro (thương 
hiệu câu lạc bộ, quán bar lớn trên thế giới), Tập đoàn quản lý vận hành khách 
sạn Hilton, hay các thương hiệu nhà hàng, beer club tại tổ hợp ẩm thực Sorrento 
(nhà hàng Á, nhà hàng Âu, Draft Beer...). Gần đây nhất, Sun Group đã công bố 
kế hoạch biến Nam Phú Quốc nói chung cũng như thị trấn Địa Trung Hải nói 
riêng thành vùng đất của 12 mùa lễ hội sôi động quanh năm. Các sự kiện 
khám phá thời trang, kiến trúc, ẩm thực, văn hoá, thiên nhiên, con người mà 
điển hình là chuỗi sự kiện New Year Count Down hay Fashion Voyage #3 đã 
khiến thị trấn Địa Trung Hải tiến gần hơn trên con đường trở thành điểm đến của 
những lễ hội tầm vóc, phồn hoa. Và ở đó The Center sẽ là tâm điểm của mọi 
tiềm năng thịnh vượng.

Lợi thế từ chiến lược

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. |  2726  |



Kiến trúcTaormina 
tinh tế trong từng
đường nét
Nếu như kiến trúc Amalfi tại Sun Premier Village Primavera mang 
đến những mảng tường nhuốm màu thời gian như đưa du khách 
lạc vào câu chuyện của những thương cảng sầm uất thế kỷ 19 
thì tại The Center, kiến trúc Taormina hiện đại gửi gắm nét vẽ 
của sự tươi mới, trẻ trung và năng động. Song không hề mâu 
thuẫn với nhau, sự kết hợp của 2 phong cách kiến trúc này góp 
phần mang đến cho thị trấn Địa Trung Hải sắc thái trọn vẹn hơn, 
mà ở đó The Center là nét chấm phá đầy ấn tượng.
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Hệ thống 

Tiện ích đẳng cấp
The Center được bao quanh bởi hệ thống tiện ích đẳng cấp 
với 3 lớp tiện ích nổi bật: những tiện ích riêng thuộc phân khu 
The Center luôn nằm trong bán kính 200m quanh từng căn nhà, 
tiện ích chung của cả thị trấn Địa Trung Hải phồn thịnh với gần 60 
công trình điểm nhấn và tiện ích đến từ những biểu tượng kiến 
trúc, những kỳ quan mới của thế giới như Cầu Hôn, show Vortex, 
Central Village, thủ phủ F&B, tuyến Cáp treo vượt biển kỷ lục thế 
giới. Tất cả hòa quyện mang lại cho The Center một nét phồn 
thịnh, trù phú và tiện nghi hiếm nơi nào có được.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
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tổng hoà mọi giá trị                            , nơi vun đắp
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GỢI Ý PHÂN BỔ MẶT BẰNG
CĂN ĐIỂN HÌNH 

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.

MẶT BẰNG SHOPHOUSE
8m x 12m

MẶT BẰNG SHOPHOUSE
8m x 14m

Tầng 1 Tầng 1

Tầng 4 Tầng 4

Tầng 2 Tầng 2

Tầng 5 Tầng 5

Tầng 3 Tầng 3

Tầng tum Tầng tum
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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.

MẶT BẰNG SHOPHOUSE 
8m x 16m

MẶT BẰNG SHOPHOUSE
8m x 18m

Tầng 1Tầng 1

Tầng 4Tầng 4

Tầng 2Tầng 2

Tầng 5Tầng 5

Tầng 3Tầng 3

Tầng tumTầng tum

GỢI Ý PHÂN BỔ MẶT BẰNG
CĂN ĐIỂN HÌNH 
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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.

MẶT BẰNG 
SHOPHOUSE
10m x 12m

MẶT BẰNG 
SHOPHOUSE
12m x 8m

Tầng 1
Tầng 1

Tầng 4

Tầng 4

Tầng 2
Tầng 2

Tầng 5

Tầng 5

Tầng 3
Tầng 3

Tầng tum

Tầng tum

GỢI Ý PHÂN BỔ MẶT BẰNG
CĂN ĐIỂN HÌNH 
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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.

MẶT BẰNG 
SHOPHOUSE
14m x 10m

MẶT BẰNG 
SHOPHOUSE
14m x 12m

Tầng 1Tầng 1

Tầng 4

Tầng 4

Tầng 2Tầng 2

Tầng 5

Tầng 5

Tầng 3Tầng 3

Tầng tum

Tầng tum

GỢI Ý PHÂN BỔ MẶT BẰNG
CĂN ĐIỂN HÌNH 

|  4140  |



MẶT BẰNG SHOPHOUSE
15m x 8m

Tầng 1

Tầng 4

Tầng 2

Tầng 5

Tầng 3

Tầng tum

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.

GỢI Ý PHÂN BỔ MẶT BẰNG
CĂN ĐIỂN HÌNH 

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. |  4342  |



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 chỉ mang tính chất minh họa.

HOTLINE

1800 6505
THÔNG TIN LIÊN HỆ:


