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SAILING
BAY

Được lấy cảm hứng từ ngôi làng Santorini (Hy Lạp), các căn shophouse tại The Santo Port mang kiến trúc 
hiện đại pha chút ngẫu hứng theo địa hình đặc biệt: tựa lưng vào núi, hướng mặt về đại dương, nổi bật 
trên nền xanh của núi đồi, biển ngọc. Tâm điểm của phân khu là Vịnh du thuyền – nơi neo đậu của 
những siêu du thuyền triệu đô hay điểm đỗ của các chuyên cơ siêu sang trong tương lai. Ngay bên cạnh 
đó là nhà hàng San Hô với thiết kế độc đáo được xây dựng trên một ghềnh đá nhô ra biển, mang tới 
những trải nghiệm ẩm thực khó quên cho du khách. Được xem như "cửa ngõ giao thương" của Hon Thom 
Paradise Island, The Santo Port hút trọn dòng khách từ cả 3 hướng: khách du lịch tại Sun World, khách 
đến Đảo Thiên Đường bằng du thuyền, khách trải nghiệm Tòa nhà Cánh Buồm và hợp phần Sun Iconic 
Hub, từ đó đem đến nguồn lợi nhuận kinh doanh thương mại khổng lồ cho các shophouse tại đây.

Đặc biệt, với vị trí nằm bên bờ Tây Hòn Thơm - nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên đảo cùng ý tưởng 
cảnh quan, tiện ích độc đáo, The Santo Port sẽ mở ra hành trình trải nghiệm dưới ánh hoàng hôn tuyệt 
mỹ từ không gian, tầm nhìn đẳng cấp cho mọi du khách.

THE
SANTO
PORT

NỐI LIỀN MỌI VẺ ĐẸP CỦA KIỆT TÁC KIẾN TRÚC, KÉO DÀI MỌI 
TRẢI NGHIỆM XA HOA BẤT TẬN, TRẢI DÀI MỌI KINH DOANH
ĐẲNG CẤP BẬC NHẤT, SUN ICONIC HUB GÓP PHẦN ĐỊNH NGHĨA
VỀ MỘT "THIÊN ĐƯỜNG LÀ CÓ THẬT!"

SUN ICONIC HUB
NƠI BIỂU TƯỢNG vươn cao

TRẢI NGHIỆM nối dài
NƠI PHỒN VINH hội tụ

Sở hữu dãy Commercial Villa sát biển phiên bản giới hạn, cùng khu Boutique Hotel sang trọng, 
clubhouse hiện đại sát bên tòa nhà biểu tượng Cánh buồm no gió mang đến cơ hội đầu tư, trải nghiệm 
khác biệt cho khách hàng. Đặc biệt, toà nhà Cánh Buồm - biểu tượng thịnh vượng và bền vững với mô 
hình khách sạn cao cấp cùng hệ thống cầu cảng, bể bơi vô cực, trung tâm thương mại, Sky Club và đầy 
đủ trải nghiệm 24/7,… là công trình kiến trúc điểm nhấn tại The Sailing Bay hứa hẹn nâng tầm định vị 
cả Sun Iconic Hub, đồng thời sẽ là đòn bẩy cho giá trị những bất động sản tại đây.… Bên cạnh khả năng 
sinh lời hấp dẫn, đến với The Sailing Bay là đến với 365 ngày trải nghiệm, thương mại trọn vẹn niềm vui 
tươi, hân hoan và tận hưởng sự thư giãn hoàn toàn tại thiên đường chốn nhân gian.

Là hợp phần đầu tiên được ra mắt của Hon Thom Paradise Island, Sun Iconic Hub với 2 phân khu 
The Sailing Bay và The Santo Port là nơi hội tụ những công trình biểu tượng của Đảo Thiên Đường. 
Ví như, biểu tượng cho trải nghiệm di chuyển xa hoa là Vịnh du thuyền; biểu tượng cho sự thịnh 
vượng là Tòa nhà Cánh Buồm; biểu tượng cho dòng chảy thương mại thịnh vượng là các shophouse 
và Commercial Villa, Boutique Hotel…

Với sức hút từ các biểu tượng, Sun Iconic Hub sẽ là điểm phải đến của mọi du khách khi ghé thăm 
đảo Ngọc.



Hotline
1800 6505

TỔNG QUAN

Chủ đầu tư:
 
Vị trí: 

Phân khu:
 

Quy mô diện tích:

Cảm hứng kiến trúc:

Loại hình sản phẩm:

Tiện ích và công trình 
điểm nhấn:

Đối tác phát triển:

Tiến độ xây dựng:

Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc

Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới,
Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Hợp phần Sun Iconic Hub bao gồm 2 phân khu
The Sailing Bay và The Santo Port

Lấy cảm hứng từ không gian của ánh sáng, hình khối và sắc màu của 
những ngôi làng trên đảo Santorini (Hy Lạp) - một trong những nơi ngắm 
hoàng hôn đẹp nhất hành tinh, kết hợp với vật liệu địa phương và cảnh 
quan nhiệt đới.

472 căn, bao gồm:

The Sailing Bay: 11,5 ha               The Santo Port: 6,56 ha

45 căn Boutique Hotel                  193 căn Commercial Villa
234 căn Shophouse 

Toà nhà biểu tượng Cánh Buồm - biểu trưng cho sức sống căng 
tràn, tựa như chiếc cầu kết nối giữa biển cả và con người.

Club house bao gồm các tiện tích như bể bơi, retail, F&B…

Vịnh du thuyền đẳng cấp - cửa ngõ đón những siêu du thuyền triệu đô 
trên khắp thế giới đến Đảo Thiên Đường.

Marina Retail và VIP Lounge trên cầu tàu.

Tư vấn kiến trúc:
   The Sailing Bay: Codinachs Architects (Tây Ban Nha)
   The Santo Port: 10 Design

Tư vấn cảnh quan:
   The Sailing Bay: EGO landscape
   The Santo Port: 10 Design

Tư vấn hạ tầng: VCC, Ánh Dương

Nhà thầu chính thi công, dự kiến:
Hòa Bình; Coteccons hoặc tương đương 

Khởi công: Quý II năm 2022
Bàn giao: Dự kiến Quý I năm 2024

SUN ICONIC HUB
HỢP PHẦN ĐẦU TIÊN THUỘC SIÊU TỔ HỢP GIẢI TRÍ -

NGHỈ DƯỠNG - ĐẦU TƯ HON THOM PARADISE ISLAND
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Mọi thông tin trong tài liệu chỉ đúng trong thời điểm phát hành và có thể được điều chỉnh không cần thông báo trước
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ


