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CẬP NHẬT HẠ TẦNG 





NOVA

NOVA – được rút gọn từ từ “NOVATOR” trong tiếng latin nghĩa là người cải tiến/ người dẫn đầu.

NovaWorld – World of new discoveries

Lấy ý tưởng từ những ô cửa kính, cửa sổ vững chãi, đa sắc màu, kết hợp với chữ "O" được đặt ở

chính giữa tượng trưng cho hình ảnh địa cầu, logo được miêu tả là cánh cửa mở ra một thế giới

“NovaWorld – World of new discoveries”.

TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI – CƠ HỘI SINH LỜI

Thế giới này sẽ đem lại cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời, đồng thời vừa mở ra cơ hội đầu

tư sinh lời, vừa dễ dàng khám phá những khu vui chơi giải trí và tiện ích hiện đại, đa dạng. Bên cạnh

đó, chữ O trong “World” được đặc biệt nhấn mạnh khi kết hợp các mảng màu khác nhau tạo thành

một thế giới thú vị nhiệm màu, tích hợp mọi nhu cầu trong cuộc sống.

Dựa vào định hướng trên, đối với dự án NovaWorld Phan Thiet, chữ "O" là sự kết hợp và hòa trộn

giữa các yếu tố đặc trưng: Vàng - màu của nắng và cát; Xanh lá - màu sân golf đẳng cấp; Xanh

dương - màu của biển, của bầu trời; Cam - tượng trưng cho sự năng động của thể dục thể

thao & khu vui chơi giải trí; Xanh tím - đại diện cho phong cách sống và tiện ích, giải trí.



SIÊU 

/ Description

• Hạ tầng đồng bộ

• Quy mô 1.000 hecta

• Quản lý vận hành thông minh

Giải nghĩa
:

• Quy hoạch hoàn hảo

• Tổ hợp đa tiện ích 

• Cơ sở hạ tầng phát triển

• Tiện ích công cộng hiện hữu

THÀNH PHỐ

/ Description

GIẢI NGHĨA Tên Gọi

Giải nghĩa
:

TẠI SAO GỌI LÀ 



DU LỊCH

/ Description

• Đa dạng các sản phẩm nghỉ 

dưỡng đẳng cấp thế giới

• Khu phức hợp thể thao đẳng cấp, 

cụm sân gofl 36 hố độc quyền 

PGA tại Việt Nam

• Các sự kiện biểu diễn và thể thao 

quốc tế thường niên, bên cạnh 

những lễ hội văn hóa bản địa

Giải nghĩa
:

• Hệ thống chăm sóc sức khỏe, 

sắc đẹp

• Bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế

• Làng hưu trí

• Trung tâm thể dục, yoga, thiền

• Trang trại hữu cơ

• 50% diện tích cây xanh, 7 km 

đường biển

Giải nghĩa
:

SỨC KHỎE

/ Description

GIẢI NGHĨA Tên Gọi

BIỂN

/ Description

• Trải dài 7km đường biển, liền 

kề bãi biển thuộc Top 10 bãi 

biển đẹp nhất châu Á

• Các hoạt động giải trí, thể 

thao biển sôi nổi, năng động

Giải nghĩa
:



TỔNG 
QUAN 5 TỶ USD 

VỐN ĐẦU TƯ

1000 HA 
QUY MÔ TỔNG THỂ

7KM
ĐƯỜNG BIỂN

200 TIỆN ÍCH
TỔ HỢP TIỆN ÍCH QUY MÔ 
LỚN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

7000 CHỖ
TRUNG TÂM THI ĐẤU BIỂU 
DIỄN ARENA TRONG NHÀ

36 HỐ
SÂN GOLF PGA ĐỘC 
QUYỀN

25 HA 
CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ 

16 HA 
CÔNG VIÊN BIỂN



HÀNG TRĂM TIỆN ÍCH ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ 

Khu phức hợp
thể thao Olympic

Trung tâm thi đấu biểu
diễn Arena 7000 chỗ

trong nhà
Sân Golf PGA Garden 

độc quyền tại VN

Sân Golf PGA Ocean độc
quyền tại VN  NovaWorld Center Công viên giải trí 25ha

Bikini Beach 16Ha

Khách sạn Novotel

Khách sạn Movenpick

Outlet Trung tâm bán
hàng giảm giá



BIKINI BEACH 16Ha 
Công viên biển Bikini Beach 16 hecta siêu náo

nhiệt, được vận hành bởi thương hiệu Finns

Beach Club – Câu lạc bộ biển đẹp và sôi động

bậc nhất hành tinh.



CHUỖI SỰ KIỆN 
GIẢI TRÍ & VĂN HÓA 

ẤN TƯỢNG

Nhiều cuộc thi sắc đẹp cùng các sự kiện 

thời trang, âm nhạc,… đẳng cấp quốc tế 

sẽ được tổ chức hàng năm tại 

NovaWorld Phan Thiet



OCEAN WORLD
Công viên giải trí chủ đề và công viên nước 25 hecta do

Daemyung Sono – Tập đoàn giải trí số 1 Hàn Quốc vận hành, hứa

hẹn mang đến những trải nghiệm siêu ấn tượng.



OCEAN WORLD



TRUNG TÂM THI ĐẤU 
BIỂU DIỄN ARENA

7.000 CHỖ NGỒI
TRONG NHÀ

Trung tâm thi đấu, biểu diễn Arena với sức chứa

7.000 chỗ ngồi trong nhà, bao gồm: nhà thi đấu,

sân khấu biểu diễn,... được kỳ vọng sẽ là điểm

đến lý tưởng của những sự kiện âm nhạc, giải

trí, thể thao mang tầm quốc tế hay các sự kiện,

triển lãm, hội nghị quy mô lớn của khu vực.

TRUNG TÂM ARENA 



KHU PHỨC HỢP 
THỂ THAO
OLYMPICS

Khu phức hợp thể thao Olympic với nhà 

thi đấu Tennis ATP 3.500 chỗ ngồi (hợp 

tác với Liên đoàn Quần vợt Việt Nam); 

đường chạy marathon 42,195 km,… nơi 

của những giải đấu thể thao hấp dẫn 

hàng năm



CỤM TIỆN ÍCH 
LƯU TRÚ

ĐẲNG CẤP

Cụm tiện ích lưu trú đẳng cấp quốc tế với khách sạn Novotel, 

khách sạn Movenpick và hơn 20 khách sạn, resort được các 

thương hiệu quốc tế nổi tiếng nhất quản lý vận hành.

CỤM TIỆN ÍCH LƯU TRÚ ĐẲNG CẤP 



CỤM SÂN GOLF 36 HỐ 
ĐỘC QUYỀN PGA

Cụm sân golf 36 hố độc quyền PGA là tuyệt tác nằm trong bộ sưu tập hơn 

100 siêu phẩm được thiết kế bởi huyền thoại golf thế giới Greg Norman. 

Cụm sân dự kiến đưa vào hoạt động từ Qúy 1/2021.



HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC
QUỐC TẾ

Hệ thống giáo dục chuẩn Quốc tế sẽ được ưu tiên phát triển tại 

NovaWorld Phan Thiet nhằm đào tạo các lĩnh vực y tế, văn hóa, 

thể thao & chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp như trường Quốc 

tế, đại học Y, đại học Dược, Golf Academy, ...

HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ 

Lễ kí kết giữa Novaland và Michael Dukakis



HỆ THỐNG TIỆN ÍCH
CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐẲNG CẤP 

Tọa lạc ngay trên trục
đường xuyên tâm, hệ
thống tiện ích chăm sóc
sức khỏe đến từ các
chuyên hàng đầu tại
Nhật Bản, Mỹ, Cuba…
cùng chuỗi phòng khám
Clinic, trung tâm thẩm
mỹ của Hàn Quốc.



TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ 
OUTLET HÀNG GIẢM GIÁ 

TRUNG TÂM THƯƠNG 
MẠI & OUTLET

HÀNG GIẢM GIÁ

Chuỗi hệ thống trung tâm mua sắm sầm uất với hàng loạt các 

thương hiệu nổi tiếng đến từ khắp thế giới cùng hệ thống outlet 

đặc biệt chỉ có tại NovaWorld Phan Thiet. 



CỘT MỐC ĐÁNG NHỚ



DÒNG SẢN PHẨM 
ẤN TƯỢNG 



THE 
FLORIDA

PHASE 1-2



FLORIDA – CẢM HỨNG TỪ NƯỚC MỸ 

Lấy cảm hứng từ kiến trúc miền Tây nước Mỹ với bãi biển ngập nắng và

những hoạt động lễ hội sôi nổi đầy cuốn hút, nổi bật tại NovaWorld Phan

Thiet là những ngôi biệt thự, những dãy nhà phố đầy sắc màu với khoảng

sân vườn xanh mát, cửa sổ thoáng rộng cùng tầm nhìn hướng biển, mang

lại không gian sống sôi động, đầy cảm hứng và tràn năng lượng của bờ Tây

nước Mỹ.



FESTIVAL 
STREET

KHU PHỐ SẦM UẤT NÁO NHIỆT –

ĐIỂM ĐẾN LÝ TƯỞNG MỚI TẠI 

PHAN THIẾT



FESTIVAL STREET –
TUYẾN PHỐ NÁO NHIỆT HƯỚNG BIỂN 

Sở hữu vị trí vàng ngay mặt tiền phố đi bộ, đối diện công viên biển Bikini Beach – 16ha hứa hẹn Festival street sẽ 

là điểm đến hấp dẫn bậc nhất Phan Thiet; là tuyến phố sôi động, náo nhiệt cả ngày lẫn đêm 



FESTIVAL 
TOWN

NỔI BẬT VỚI KHU CHỢ 

ĐÊM VÀ CHUỖI 

OUTLET



Tọa lạc ngay trục đường chính hướng ra cao tốc Dầu 

Giây – Phan Thiết, phân khu Festival Town sở hữu vị trí 

“thuận giao thương, vạn kết nối”, là lựa chọn lý tưởng 

để đầu tư với nhiều tiềm năng.

Mang đậm dấu ấn kiến trúc Mỹ phóng khoáng, hiện 

đại, xuyên tâm là con đường lễ hội sầm uất cùng 

những khu outlet bán lẻ hàng hiệu ấn tượng, Festival 

Town hứa hẹn sẽ là khu vực sôi động bậc nhất của 

Siêu thành phố Biển – Du lịch – Sức khỏe NovaWorla 

Phan Thiet.



PGA 
GOLF VILLA

PHIÊN BẢN GIỚI HẠN 

BIỆT THỰ TRONG 

LÒNG SÂN GOLF



Dòng sản phẩm PGA Golf Villa tại NovaWorld Phan

Thiet với số lượng giới hạn xứng đáng là sản phẩm

định danh dành riêng cho giới thượng lưu yêu golf.

Các mẫu biệt thự PGA Golf Villas có diện tích đa

dạng, mang ngôn ngữ thiết kế hiện đại, không gian

thoáng đạt, kiến trúc tận dụng tối đa ánh sáng tự

nhiên với hệ thống cửa rộng mở cùng vách kính

xuyên suốt, đem đến cảm giác kết nối liền mạch với

thiên nhiên và tầm nhìn 360 độ ra sân golf ấn

tượng.

11

Tuyệt tác sân golf bên thềm nhà



DẤU ẤN NỘI KHU

Sở hữu sân GOLF PGA ĐỘC QUYỀN –
DUY NHẤT TẠI VIỆN NAM

HỌC VIỆN CHUẨN QUỐC TẾ PGA KIẾN TRÚC ĐƯƠNG ĐẠI, 
KẾT NỐI THIÊN NHIÊN

o Sân 18 hố, dài 7.200+ thước Anh (yard)

tương đương 6,600m

o Par: 72

o Tiêu chuẩn: chứng nhận bởi PGA quốc tế

o Chủng cỏ: Zeon Zoysia, Primo thân thiện với

môi trường

o Điểm phát bóng (tee box): 5 vị trí theo độ tuổi,

giới tính và trình độ

o Thiết kế bởi huyền thoại cá mập trắng Greg

Norman

o Phòng tập Golf 3D Stimulator

o Sân tập phát bóng dài 350 Yard

(320m2)

o Đội ngũ HLV đẳng cấp PGA

o Club house: rộng 2.500 m2 với đầy đủ

tiện ích hiện đại và sang trọng

o Khu biệt thự biệt lập riêng tư, đẳng cấp

o Tận dụng tối đa ánh sáng thiên nhiên

giúp tận hưởng trọn vẹn view 360 sân

golf – tuyệt tác huyền thoại Greg

Norman





SẢN PHẨM 
MỚI



Nằm giữa biển xanh, cát trắng, một thế giới mộng mơ giữa lòng NovaWorld Phan Thiet, 

nơi tràn ngập ánh nắng lung linh, nơi thêu dệt những giấc mơ phồn thịnh



Nơi tận hưởng những bản nhạc du dương của tự nhiên xen lẫn tiếng thành phố náo

nhiệt, cửa hàng sầm uất

Nơi mọi căn nhà đều hướng mặt ra biển xanh, đón ánh bình minh mỗi sáng và 

ngắm hoàng hôn nhuộm vàng cả nền trời cuối chiều 



MAIN CENTER

STAR EVENUE

TUYẾN ĐƯỜNG 
MUA SẮM VÀ 

THẨM MỸ 
QUỐC TẾ

CAFÉ & NHÀ 
HÀNG VEN ĐỒI

BẾN DU 
THUYỀN

CHỢ BA TƯ

ARENA SPORT 
COMPLEX

?

TARGET CUSTOMER

Giới đầu tư

Giới kinh doanh, chủ doanh nghiệp

END USER

Khách du lịch nội địa

Khách du lịch quốc tế





Có một Santa Monica đầy náo nhiệt khoác lên mình phong cách thiết kế Địa Trung 

Hải Đương Đại, mỗi dãy nhà shophouse sẽ là một điểm nhấn.

Tại đây, các căn nhà màu pastel với những khung cửa sổ vòm nhỏ nhắn giao hòa với 

thiên nhiên mang đến một bức tranh thật thơ và lãng mạn. 

Nơi đây chính là vùng đất của những ước mơ, của những con người theo đuổi giấc 

mộng phồn hoa 

Nằm tại tâm điểm kinh tế – ngã ba vàng giao thương giữa Đại Lộ Danh Vọng và trục 

đường biển 7km; Santa Monica đặt ngay sát NovaWorld Center – tâm điểm thu hút 

khách du lịch trên toàn thế giới với nhiều tiện ích phong phú, hấp dẫn; điểm nhấn 

chính là Đại Lộ Danh Vọng, nơi các ngôi sao được vinh danh. 



Santa Monica 
NGUỒN GỐC TÊN GỌI

'Santa Monica là một thành phố tại quận Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thành phố nằm trong Vùng Đại Los 

Angeles. Santa Monica, California, là điểm đến với các bãi biển nổi tiếng và là nơi nghỉ ngơi cuối tuần phổ biến nhất ở Los 

Angeles. Thành phố là nơi có tượng đài Santa Monica Pier, bảo tàng bay và nhiều điểm tham quan nổi bật khác. Đi dạo dọc 

theo đường số 3 Promenade để thưởng thức ẩm thực tuyệt vời trong những nhà hàng ở Santa Monica. Thành phố Santa 

Monica chịu ảnh hưởng của kiểu khí hậu ven biển Địa Trung Hải. Mỗi năm Santa Monica có đến 310 ngày có ánh nắng mặt trời. 

Những ngày nóng nhất nhiệt độ có thể lên đến mức 40 độ C. Chính điều này đã khiến cho Santa Monica trở thành một trong 

những thành phố du lịch biển nổi tiếng nhất trên thế giới.

Phân khu Santa Monica cũng có nhiều nét tương đồng với thành phố Santa Monica, với hơn 300 ngày nắng/năm, với những 

căn nhà phố thương mại được thiết kế theo phong cách địa Trung Hải dọc theo bờ biển và trong tương lai sẽ là con phố thu 

hút nhiều lượt khách du lịch trong và ngoài nước.



Một điểm đến mang tính biểu tượng ở Santa Monica, bến tàu Santa Monica đẹp như tranh vẽ là một địa danh nổi tiếng và được yêu thích. Với lịch sử

thành lập hơn 100 năm, bến tàu là một phần quan trọng trong lịch sử của Santa Monica, và cung cấp một địa điểm vui chơi giải trí bờ biển riêng biệt

và nổi tiếng cho cả du khách và người dân địa phương. Bến tàu có nhiều điểm tham quan khác nhau, từ các cửa hàng nhỏ và quán cà phê đến các lễ

hội âm nhạc hoành tráng thường xuyên được tổ chức. Nếu bạn đang tự hỏi phải làm gì ở Santa Monica, California hôm nay, đây là một nơi tuyệt vời

để bắt đầu khám phá.

Bến tàu Santa Monica



Trải dài ba dặm rưỡi, bãi biển Santa Monica nổi tiếng là một trong những bãi biển đẹp nhất và cung cấp nhiều loại

hình vui chơi, giải trí tuyệt vời ở Los Angeles. Ngoài tắm biển, du khách cũng có thể đi thuyền buồn, lướt sóng, tắm

nắng, đạp xe đạp,… để tận hưởng không khí thoải mái của nơi đây.

Bãi biển Santa Monica



Khu phố Santa Monica cung cấp cho du khách hàng loạt các cơ hội mua sắm và ăn uống. Được biết đến với cuộc sống về đêm sôi động và hàng

loạt các lựa chọn mua sắm cao cấp, khu vực này thu hút một lượng lớn du khách tham quan quanh năm. Ngoài ra, Trên đường số 3 Promenade

(Third Street Promenade) của khu phố, quý du khách cũng sẽ có cơ hộ thưởng thức cà phê tại các quán cà phê ngoài trời và thưởng thức ẩm

thực tại các khu ăn uống, nhà hàng tại nằm rải rác khắp Third Street Promenade.

Khu phố mua sắm Santa Monica và đường số 3 Promenade



Vị trí giao thương kết nối, tại ngã bao giao Đại Lộ Danh 

Vọng - Tiếp giáp tuyến đường ven biển Bikini Blvd

Sở hữu hàng trăm tiện ích của NovaWorld Phan Thiet và 

chuỗi tiện ích chuẩn Quốc tê trên Đại Lộ Danh Vọng

Sở hữu bến du thuyền riêng, cùng nhà hàng biển

9000m2

Kiến trúc Bermuda hiện đại độc đáo và địa hình mặt bằng

cao dần lên chiếm trọn tầm nhìn biển

Sở hữu khi hậu nóng ấm quanh năm thu hút khách du 

lịch quốc tế

Nơi giao thoa nhiều ngôn ngữ văn hóa



TÂM ĐIỂM 
KẾT NỐI

Tâm điểm kết nối giữa Đại lộ Danh

Vọng và cung đường Ven Biển

hứa hẹn đem đến cho Santa

Monica trở thành huyết mạch kinh

tế của cả thế giới tại Phan Thiết



KHẲNG ĐỊNH 
TÂM ĐIỂM 

GIAO THƯƠNG

Đại lộ Danh Vọng – Lộ giới 44m

Bikini Blv – Lộ giới 22m

Khu shophouse được vận hành bởi hệ thống

tập đoàn Novaland với các thương hiệu

chuẩn quốc tế

Khu chợ Ba Tư dự kiến sẽ bày bán các đặc

sản Địa Trung Hải là điểm nhấn không chỉ

của Hoàng Khang mà của cả NovaWorld

Phan Thiet



TIỆN ÍCH NỘI KHU ĐẲNG CẤP 



NGÃ BA GIAO THƯƠNG



SHOPHOUSE MẶT TIỀN 
ĐẠI LỘ DANH VỌNG 



QUẢNG TRƯỜNG 
TRUNG TÂM



CAFE ĐỒI 
TẦM NHÌN BIỂN 



VIEW BIỂN 
TRÊN TỪNG CAO ĐỘ





SANTA MONICA 
CENTRAL MARKET

Santa MonicaCentral Market được thiết kế theo phong

cách Ba Tư là tâm điểm của phân khu, nơi đây là một 

trung đông kì bí ngay giữa lòng Phan Thiết với hàng loạt 

các thương hiệu mua sắm sang trọng, đẳng cấp.

SANTA MONICA 
CENTRAL MARKET



ĐẠI LỘ 
DANH VỌNG



NHÀ HÀNG 
BIỂN 9000M2



CAFE ĐỒI NGẮM TRỌN 
VIEW BIỂN



BẾN DU THUYỀN 
ĐẲNG CẤP



TUYẾN ĐƯỜNG MUA SẮM 
VÀ THẨM MỸ SẦM UẤT



KHU PHỐ MUA SẮM 
SẦM UẤT 



QUẢNG TRƯỜNG 
TRUNG TÂM



CÔNG VIÊN CÂY 
XANH



Theo phong cách Địa Trung Hải – lấy cảm hứng từ vùng Bắc Mỹ Bermuda

Với tên gọi nMonica, kiến trúc nơi đây là điểm giao thoa văn hóa của vùng địa trung hải, pha trộn giữa sự 

hiện đại của kiến trúc Bermuda Morden Style và những giá trị truyền thống tạo nên một khu phố mua sắm ven biển đầy cuốn hút, 

nơi cất giữ những kho báu bí ẩn đang mong chờ được khám phá.

SANTAMONICA



Đặc điểm của kiến trúc Bermuda Morden Style là những dãy nhà sắc màu pastel với mái dốc. Những ngôi nhà

tại Bermuda thường được xây dựng trên dốc, có bậc cầu thang cũng những ô cửa sổ tạo cảm giác thông

thoáng, đón ánh sáng tự nhiên và gió biển mang lại không gian sống hài hòa, gần gũi với tự nhiên. 

Theo phong cách Địa Trung Hải – lấy cảm hứng từ vùng Bắc Mỹ Bermuda



THÔNG TIN 
SẢN PHẨM









THANK 
YOU


