


Giữa lòng phố biển Vũng Tàu, 

Vung Tau Pearl mang đến 

không gian sống thư thái và 

bình yên, nơi bạn và gia đình 

cùng nhau đón ánh bình minh 

mỗi sớm mai và tận hưởng kỳ nghỉ 

đầy cảm xúc bên biển xanh và 

nắng vàng rực rỡ.



N ơ i
tận hưởng kỳ nghỉ

đ ầ y  c ả m  x ú c  b ê n  biển xanh
v à  n ắ n g  v à n g  r ự c  r ỡ

N ơ i
m a n g  l ạ i  c ả m  g i á c

thư thái ,  bình yên
v à  lưu giữ  t r ọ n  v ẹ n

k h o ả n h  k h ắ c  hạnh phúc
c ủ a  b ạ n  v à  g i a  đ ì n h



ĐƯỜNG THI SÁCH

LOTTE MART PULL MAN

ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG

CĂN HỘ DU LỊCH

TRUNG TÂM BÃI SAU
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Vung Tau Pearl sở hữu địa thế vàng khi tọa lạc mặt tiền 

đường Thi Sách và cách trung tâm Bãi Sau chỉ vài bước chân. 

Từ đây, chủ nhân và khách lưu trú dễ dàng hòa mình 

trong làn nước mát lạnh của biển xanh và tận hưởng

các dịch vụ và tiện ích sôi động, sầm uất nhất của cung đường 

ven biển Thùy Vân.

Vung Tau Pearl, không gian nghỉ dưỡng lý tưởng và 

niềm kiêu hãnh dành cho các chủ nhân.

ĐƯỜNG THÙY VÂN



Vị trí                    : Đường Thi Sách, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu

Diện tích khu đất: 13.110,9m2

Số Block - Tầng  : 4 Blocks, 33 Tầng, 2 Tầng hầm

                             - Tầng 1 - 2: Trung tâm thương mại

                             - Tầng 3 - 33: Căn hộ du lịch

Số căn hộ            : 1.789 căn hộ (1 PN - 3 PN)

Diện tích căn hộ : 53 - 94m2

THÔNG TIN

TỔNG QUAN DỰ ÁN



Thành phố Vũng Tàu sở hữu vị trí chiến lược của khu 

vực Đông Nam Bộ và là một trong những trung tâm 

kinh tế, tài chính, văn hóa, du lịch, giao thông - vận tải, 

giáo dục, hàng hải trọng điểm. Đặc biệt, hệ thống 

giao thông liên vùng được đầu tư mạnh mẽ trong 

những năm gần đây đã mở ra cơ hội ngày càng lớn

cho Vũng Tàu trong việc thu hút nhà đầu tư và 

phát triển du lịch. Khi các công trình đi vào hoạt động, 

bất động sản tại Vũng Tàu sẽ ngày càng tăng giá.  

VỊ THẾ ĐẮC ĐỊA
VƯỢT TRỘIGIAO THƯƠNG 



Quảng trường Bãi Sau: Vui đùa bên những con sóng, 
thỏa thích đắm mình trong làn nước biển xanh mát là những 
khoảnh khắc tuyệt vời trong kỳ nghỉ dưỡng

Tượng chúa Ki-to: Không gian yên bình để thư thái tâm 
hồn và ngắm nhìn khung cảnh biển trời bao la

KDL sinh thái cáp treo Hồ Mây: Điểm đến mới lạ và hấp dẫn 
du khách

Chợ hải sản: Nét văn hóa, ẩm thực độc đáo thu hút du khách 
khi đến với Vũng Tàu

Tuyến đường biển Hạ Long: Được mệnh danh là một trong 
những “con đường đẹp nhất Việt Nam”

Công viên Bàu Sen: Rộng gần 40ha, là dự án hồ cảnh quan, 
mảng xanh đô thị công cộng lớn nhất của thành phố

Ngọn hải đăng cổ Vũng Tàu: Nơi lý tưởng để ngắm toàn cảnh 
thành phố từ trên cao

Dấu ấn văn hóa truyền thống của người dân miền biển luôn 
thu hút khách du lịch mỗi dịp ghé thăm

Vũng Tàu không chỉ sở hữu bãi biển đẹp cùng nhiều cảnh quan 

thiên nhiên thơ mộng, là điểm đến du lịch hấp dẫn mà phố biển 

năng động, sầm uất này còn mang nhiều giá trị văn hóa lâu đời 

cùng các địa danh có bề dày lịch sử. Đến với nơi đây, bạn sẽ có 

những trải nghiệm đặc sắc, khó quên khi hòa mình vào nhịp sống 

sôi động và nhộn nhịp nơi phố biển; khám phá văn hóa truyền 

thống với những địa danh, di tích lịch sử, lễ hội dân gian mang đậm 

dấu ấn bản địa.

VÀI BƯỚC CHÂNCHỈ VỚI 
TẠI PHỐ BIỂN VŨNG TÀU

MỌI TIỆN  ÍCHTẬN HƯỞNG



DỊCH VỤ ĐA DẠNG
CHUẨN SỐNG ĐỈNH CAO

Tại Vung Tau Pearl, bạn và gia đình được tận 

hưởng nhiều tiện ích và dịch vụ đẳng cấp ngay 

trong khu căn hộ: Thư giãn bên hồ bơi skyview 

ngắm trọn đại dương xanh, thưởng thức một ly 

cocktail mát lạnh tại Vung Tau Sky360 lộng gió 

hay thỏa thích mua sắm trong trung tâm thương 

mại… Với những đặc quyền riêng biệt, các chủ 

nhân sẽ thoải mái tận hưởng cuộc sống thảnh 

thơi với những tiện ích hiện đại nhất ngay tại 

Vung Tau Pearl.

Phối cảnh hồ bơi Skyview sân thượng



TIỆN ÍCH

TỐI ƯU

HIỆN ĐẠI

DỊCH VỤ



MẶT BẰNG
TẦNG 1



MẶT BẰNG
TẦNG 2



MẶT BẰNG
TẦNG 3



MẶT BẰNG
TẦNG 4 - 18; 20 - 32 



MẶT BẰNG
TẦNG 19



MẶT BẰNG
TẦNG  33



   THIẾT KẾ

ẤN TƯỢNG
NGHỈ DƯỠNG

   XỨNG TẦM

Các căn hộ tại Vung Tau Pearl 
sở hữu lối thiết kế độc đáo 
nhằm đem đến cảm giác thoải 
mái, tiện nghi và sang trọng. 
Đặc biệt, 100% căn hộ đều sở 
hữu ban công rộng thoáng và 
các căn hộ view biển có tầm 
nhìn bao quát, rộng mở hướng 
về biển cả bao la. Chỉ cần 
bước ra ban công, chủ nhân 
và khách lưu trú sẽ dễ dàng 
tận hưởng làn gió biển hay đón 
bình minh ngay tại căn hộ.

CĂN HỘ
1 PHÒNG NGỦ

CĂN HỘ
2 PHÒNG NGỦ

CĂN HỘ
3 PHÒNG NGỦ

MẪU

CĂN HỘ

MẪU A1
53,02 - 54,26m2

MẪU B1
76,77 - 76,78m2

MẪU B4
77,76m2

MẪU B5
75,80 - 76,50m2

MẪU C
93,04 - 94,04m2

MẪU B2
74,56 - 74,58m2

MẪU B3
75,37m2

MẪU A2
56,44m2

MẪU A3
52,80m2

Không gian thoáng đãng thu trọn cảnh sắc biển trời

Nơi thư giãn và tái tạo nguồn năng lượng tươi mới mỗi ngày



NGHỈ DƯỠNG TUYỆT VỜI

                   KINH DOANH ĐẮC LỢI

Ngôi nhà thứ 2 lý tưởng
ngay trung tâm Bãi Sau TP.Vũng Tàu

100% căn hộ có ban công
rộng thoáng để đón gió biển

Vị trí chiến lược vùng Đông Nam Bộ:
trọng điểm kinh tế, du lịch, vận tải, hàng hải

Tài sản gia tăng giá trị không ngừng
cho các nhà đầu tư

Tiện ích hiện đại và dịch vụ tối ưu: TTTM,
hồ bơi skyview, skybar Vung Tau Sky360...

Thừa hưởng lợi thế từ hạ tầng
giao thông phát triển

1 phút đến biển và đường Thùy Vân
nhộn nhịp, sầm uất

 5 phút di chuyển đến các điểm du lịch
giải trí nổi tiếng của TP.Vũng Tàu 



CHỦ ĐẦU TƯ

TIẾP THỊ & PHÂN PHỐI
ĐỘC QUYỀN

TỔNG THẦU XÂY DỰNG

(*) Lưu ý: Chúng tôi đã nỗ lực và cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này. Tuy nhiên, tài liệu chỉ dùng với mục đích tham khảo.
Hình ảnh chỉ để minh họa, thông tin chính thức căn cứ trên hợp đồng.



w w w . v u n g t a u p e a r l . c o m . v n


