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Nha Trang
Bieån xanh - caùt traéng - naéng vaøng



Nha Trang 

Bình minh trên miền 

        thùy dương cát trắng 

Nắng vàng trải dài trên bờ cát trắng xóa của biển Nha 
Trang, mở đầu ngày mới với niềm hân hoan và hạnh phúc 
tràn trề. Người dân Nha Trang hiền lành và chân thật, cùng 
nụ cười hồn hậu chào đón những du khách đến với phố biển.

Yêu lắm Nha Trang - mỗi sớm mai thức dậy trong tiếng 
chim hót nhẹ nhàng len lỏi qua những tia nắng đầu ngày. 
Nha Trang là thế, không ồn ào vội vã, mà nhẹ nhàng và 
bình yên đến lạ.  



Nha Trang

Non nước hữu tình của xứ Trầm Hương đã quyến rũ bước chân 
của những du khách từ năm châu bốn bể. Thành phố thanh bình 
đang được đánh thức bằng chính tiềm năng và nội lực. Miền đất đã 
thay da đổi thịt trong thời đại mới với sự phát triển đầy mạnh mẽ và 
bền vững. Cùng với công nghiệp và thương mại, lĩnh vực dịch vụ du 
lịch đã thổi một luồng gió mới căng tràn nhựa sống vào kinh tế vùng 
biển đảo đầy tiềm năng này. Nha Trang giờ đây đã vươn rộng ra thế 
giới như một thành phố của những sự kiện quốc tế về văn hóa, xã hội 
và du lịch, trở thành địa điểm lý tưởng cho loại hình du lịch hội nghị 
và sự kiện.

Cùng với sự phát triển của đất nước, Nha Trang đang 
ngày càng khẳng định vị thế là một trong 29 vịnh đẹp 
nhất thế giới. Bờ biển dài, cát trắng xóa cùng những 
cảnh đẹp tự nhiên và thiên nhiên ôn hòa với hơn 300 
ngày nắng trong năm đã giúp Nha Trang đẩy mạnh 
phát triển du lịch và nghỉ dưỡng. 

Với hơn

300 ngày nắng

trong năm

   Số liệu thống kê về TP Nha Trang: 
- Diện tích: 251 km2 
- Dân số: hơn 400.000 người (năm 2011)
- Nhiệt độ trung bình hàng năm: 26,7oC
- GDP bình quân: 3.184USD/người (năm 2011)
- Ngành dịch vụ du lịch phát triển bình quân hàng năm: 18,7%
- Ngành kinh tế mũi nhọn: Du lịch, thương mại và công nghiệp





Với đồ án quy hoạch Khu đô thị - Công viên - Trung tâm hành chính mới phía Tây đường Lê 
Hồng Phong, thành phố Nha Trang đang hướng đến mục tiêu phát triển đô thị hài hòa, bền vững.

Đây được xem là khu vực trọng điểm của thành phố Nha Trang trong tương lai. Với một tổ hợp 
bao gồm tất cả những công trình, tiện ích phục vụ cho đời sống người dân, khu vực này đã được 
các cấp chính quyền đặt sự quan tâm hàng đầu trong công tác xây dựng và phát triển đúng định 
hướng.

QUY HOẠCH 
CHO TƯƠNG LAI
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Đất “vàng” 
trong lòng phố biển

Sân bay Cam Ranh

BIỂN
NHA TRANG

30km

Cuộc sống không còn là “chạy đua với thời gian” khi mọi thứ đã 
trở nên tiện lợi và nhanh chóng. 

Từ Venesia, chỉ mất vài phút để bạn di chuyển đến những địa 
điểm quan trọng phục vụ cho cuộc sống hàng ngày.

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Nha Trang, là trọng 
điểm của trung tâm hành chính mới phía Tây thành 
phố, Venesia được biết tới như một dự án Khu đô thị 
mới duy nhất tại Nha Trang nằm trên địa bàn 2 
phường: Phước Long và Phước Hải, sở hữu một vị trí đắc 
địa mà dự án nào cũng mơ ước:

- Cách biển Nha Trang: 1.7km
- Cách ga Nha Trang: 1km





Lấy ý tưởng từ một Venice hoa lệ và quyến rũ - thành phố 
xinh đẹp được mệnh danh là “thành phố của tình yêu” với con 
kênh đào lãng mạn chảy xuyên qua thành phố, một “Venice 
phương Đông” đã dần hiện hữu dưới bàn tay của những kiến 
trúc sư tài ba đến từ công ty Peddle Thorp & Walker (Úc).

Trải dài trên 150ha chạy dọc theo dòng sông Quán Trường, 
Venesia như một điểm nhấn cho thành phố Nha Trang với quy 
hoạch độc đáo và thiết kế thông minh, sáng tạo.

Khơi nguồn cho những cảm hứng

Venice



Tận dụng những lợi thế sẵn có của một vùng đất đắc địa, kết hợp với quy hoạch đồng 
bộ, nhà đầu tư cùng các kiến trúc sư đầy tài năng đang tâm huyết trong việc xây dựng 
Venesia thành khu đô thị hiện đại đáp ứng cuộc sống chất lượng cao - một Venice phương 
Đông không chỉ là điểm đến hấp dẫn cho du khách mà còn là một nơi lý tưởng để bạn 
tận hưởng cuộc sống.

Với định hướng phát triển chung của thành phố Nha Trang, Venesia sẽ phát triển là 
khu đô thị sống, du lịch và nghỉ dưỡng đầu tiên tại Nha Trang.



Bên cạnh 30% diện tích cây xanh và mặt nước làm nên một không gian 
sống hiền hòa và dễ chịu, điểm độc đáo trong thiết kế của Venesia là con 
kênh đào thơ mộng nằm giữa lòng đô thị, tạo nên cảnh quan đẹp và lãng 
mạn cho cả khu đô thị.

Không quá ồn ào và đông đúc, tại Venesia chỉ có 28% diện tích dành cho 
đất ở. Nhựa sống luôn căn tràn qua từng con đường, dãy phố, qua những 
khóm lá đọng sương mỗi sớm mai, hay tiếng cười khúc khích thân thương 
của những gia đình hạnh phúc. 

Tại Venesia, khi cuộc sống là một bức tranh muôn màu thì bất kỳ ai 
bước tới nơi đây sẽ cảm nhận từng phút giây đầy ý nghĩa và màu nhiệm.





HA QUANG LAND

SỨC MẠNH
 từ đội ngũ...

HA QUANG LAND

SỨC MẠNH
 từ đội ngũ...

Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang (Ha Quang 
Land) được thành lập từ năm 2001 với các cổ đông chiến 
lược là: Công ty Cổ phần Cá Tầm Việt Nam và Tổng công ty 
Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC).

Hiện nay, Ha Quang Land đang triển khai xây dựng 
hai dự án: Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, tiểu khu 3 và 
Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II - có tên gọi chung là Khu 
đô thị Venesia, với mong muốn Venesia sẽ trở thành khu đô 
thị hiện đại, văn minh và thân thiện.

Ông Gary David Sharp

Tổng Giám Đốc PTW
Khu đô thị Venesia được thiết kế quy hoạch dựa trên 4 tiêu chí:
- Tính bền vững: khi phát triển bất cứ khu đô thị nào, chúng tôi cũng luôn quan tâm đến việc cải thiện khu vực đó. 
- Tính khả cư của khu đô thị: đó phải là nơi mà người dân mong muốn đến để sống, thỏa mãn ước muốn của họ.
- Tính khả thi: khi phát triển khu đô thị đảm bảo tính khả thi về kinh tế cho khu đô thị này.
- Tính kế thừa: đó là tính tiếp nối cái đã có với tương lai.
Tôi rất thích thú với quy hoạch này, đây là một ý tưởng mới trong quy hoạch đô thị tại Việt Nam, đưa ra ý niệm về 
quy hoạch theo dạng kênh đào. Dạng quy hoạch này đang trở thành hình thức quy hoạch rất phổ biến và hiện đang 
rất đặc trưng cho quy hoạch đô thị ven biển ở Úc.

Ông Bùi Dũng

Chủ tịch Hội Kiến Trúc Sư Tỉnh Khánh Hòa
Khu đô thị Venesia mang dáng dấp của kiến trúc phương Tây kết hợp cùng dòng sông Châu Á tạo nên nét khác biệt 
rất mới và hấp dẫn cho khu đô thị. Ưu điểm của khu đô thị Venesia là tận dụng dòng sông uốn lượn tạo ra những 
không gian sống riêng biệt và mỗi không gian này lại đáp ứng những yêu cầu sử dụng khác nhau, không xô bồ như 
những quy hoạch khác, mang lại cuộc sống cho cư dân đô thị không gian vừa yên tĩnh vừa năng động.

Ông Nguyễn Thành Chương  

Tổng Giám Đốc Công ty TNHH TM & Đầu tư Khánh Hòa - Đơn vị quản lý thương hiệu Ana Mandara
Là một trong những đơn vị tiên phong trong việc hợp tác đầu tư lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng tại khu đô thị Vene-
sia, với hơn 10 năm kinh nghiệm phát triển thương hiệu Ana Mandara, chúng tôi tin chắc rằng sẽ quản lý và khai 
thác hiệu quả tối đa cho khu nghỉ dưỡng này.

Trụ sở chính: 12B Hùng Vương, Nha Trang, Khánh Hòa
T (58) 3528 252  /  F (58) 3526 830
VPĐD tại Hà Nội: Tầng 7, Tòa Nhà Royal, 180 Triệu Việt Vương, Hà Nội
T (4) 3974 57 57  / F (4) 3974 94 36
www.venesia.com.vn

SKND
architects



SẢN PHẨM



NHÀ PHỐ CÔNG VIÊN
(hơn 130 căn)

Nhà phố công viên - Thiết kế: Lib. A

Được đầu tư bài bản và có thiết kế đồng bộ từ quy 
hoạch, cảnh quan đến thiết kế kiến trúc, những căn nhà 
nơi đây là sự lựa chọn lý tưởng cho những gia đình yêu 
thích sự yên bình và không gian xanh mát của công viên 
Ceremony.

Diện tích từ 75m2 - 140m2, thiết kế đa dạng một mặt 
tiền hoặc hai mặt tiền với đầy đủ các phòng chức năng, 
cuộc sống thật linh hoạt và tiện nghi hơn dưới đôi tay khéo 
léo sắp đặt của những chủ nhân tương lai.



Nhà phố công viên - Thiết kế: Lib. A



NHÀ PHỐ CÔNG VIÊN

Phòng ngủ 02

01

01

04

Phòng khách

Phòng bếp

Phòng vệ sinh

Mặt bằng 75 - 80 m2
MẶT BẰNG TẦNG TRỆT MẶT BẰNG TẦNG 1 MẶT BẰNG TẦNG 2



NHÀ PHỐ CÔNG VIÊN
Mẫu 1:  113 - 114 m2

Phòng ngủ 02

01

01

04

Phòng khách

Phòng bếp

Phòng vệ sinh

MẶT BẰNG TẦNG 1

LỐI VÀO

CHÍNH

MẶT BẰNG TẦNG LỬNG

Phòng khách                         
Phòng ăn & bếp                    

16,0 m2

 16,5 m2

14,5 m2

MẶT BẰNG TẦNG 2 MẶT BẰNG TẦNG 3 MẶT BẰNG TẦNG 4

Phòng đa năng                      
Phòng ngủ                              

Phòng ngủ 2
Phòng ngủ 3

Phòng thờ16,8 m2

 18,0 m2

13,0 m2

 13,0 m2



NHÀ PHỐ CÔNG VIÊN
Mẫu 3:  134 - 140 m2

Phòng ngủ 03

01

01

05

Phòng khách

Phòng bếp

Phòng vệ sinh

MẶT BẰNG TẦNG 1 MẶT BẰNG TẦNG LỬNG

Phòng khách                         
Phòng ăn                 

20,8 m2

 14,5 m2

MẶT BẰNG TẦNG 2 MẶT BẰNG TẦNG 3 MẶT BẰNG TẦNG 4

Phòng ngủ 1                      
Phòng đa năng                              

Phòng ngủ 2
Phòng ngủ 3

17,0 m2

 19,7 m2

19,7 m2

 17,0 m2



NHÀ PHỐ CÔNG VIÊN
Mẫu 5:  114 - 122 m2

02

04

Phòng ngủ

Phòng vệ sinh

MẶT BẰNG TẦNG 1 MẶT BẰNG TẦNG LỬNG

Phòng khách                         
Phòng ăn              

17,4 m2

 17,2 m2

15,3 m2

MẶT BẰNG TẦNG 2 MẶT BẰNG TẦNG 3 MẶT BẰNG TẦNG 4

Phòng ngủ 1          
Phòng đa năng

Phòng ngủ 2 Phòng thờ13,0 m2

 16,1 m2

26,4 m2



(429 căn)

Nhà phố thương mại - Thiết kế: SKND

NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

Từ con đường huyết mạch Vân Đồn nối dài đến đường 
Nguyễn Thị Minh Khai, cuộc sống thật sôi động với những 
dãy nhà phố dọc đường số 4 có diện tích từ 95m2 đến 128m2. 
Với thiết kế hiện đại và khoa học, những mẫu nhà đáp ứng 
nhu cầu kết hợp việc kinh doanh và không gian sống gia đình 
là những ý tưởng độc đáo mà Venesia dành tặng bạn.



Nhà phố thương mại - Thiết kế: SKND



NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI
Mẫu 7: 105 - 125m2

Phòng ngủ 03

04Phòng vệ sinh

MẶT BẰNG TẦNG 1 MẶT BẰNG TẦNG 2

Shop kinh doanh
Garage ô tô

44,4 m2

27,1 m2

Phòng khách
Phòng đa năng
Phòng ăn & bếp

22,9 m2

19,4 m2

24,4 m2

MẶT BẰNG TẦNG 3 MẶT BẰNG TẦNG 4 MẶT BẰNG MÁI

Phòng ngủ 1              
Phòng ngủ 2                              

Phòng ngủ 3
Phòng thờ

21,1 m2

 14,7 m2

22,1 m2

19,5 m2



NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI
Mẫu 8A: 120m2

Phòng ngủ 03

04Phòng vệ sinh

MẶT BẰNG TẦNG 1 MẶT BẰNG TẦNG 2

Shop kinh doanh 1          
Shop kinh doanh 2                    

36,0 m2

24,8 m2

Phòng khách
Phòng ăn & bếp

29,7 m2

25,5 m2

MẶT BẰNG TẦNG 3 MẶT BẰNG TẦNG 4 MẶT BẰNG MÁI

Phòng ngủ 1              
Phòng ngủ 2                              

Phòng ngủ 3
Phòng thờ

22,0 m2

 23,0 m2

22,0 m2

33,8 m2



NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI
Mẫu 8B: 120m2

Phòng ngủ 03

04Phòng vệ sinh

MẶT BẰNG TẦNG 1 MẶT BẰNG TẦNG 2

Shop kinh doanh 59,9 m2 Phòng khách
Phòng ăn & bếp

29,7 m2

25,5 m2

MẶT BẰNG TẦNG 3 MẶT BẰNG TẦNG 4 MẶT BẰNG MÁI

Phòng ngủ 1              
Phòng ngủ 2                              

Phòng ngủ 3
Phòng thờ

22,1 m2

 23,0 m2

22,1 m2

33,8 m2



NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI
Mẫu B: 128m2

MẶT BẰNG TẦNG 1 MẶT BẰNG TẦNG LỬNG

Shop kinh doanh 1          
Shop kinh doanh 2                    

21,1 m2

54,1 m2

Phòng ăn & bếp 41,6 m2

MẶT BẰNG TẦNG 2 MẶT BẰNG TẦNG 3 MẶT BẰNG TẦNG 4 MẶT BẰNG SÂN THƯỢNG

Phòng khách
Góc thư giãn

Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 2

27,4 m2

 8,4 m2

26,9 m2

30,5 m2

Phòng ngủ 3
Phòng thờ

26,9 m2

35,8 m2

Phòng người giúp việc 6,9 m2

Phòng ngủ 03

01

05

Phòng người giúp việc

Phòng vệ sinh



NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI
Mẫu 10: 232m2

Phòng ngủ 03

04Phòng vệ sinh

MẶT BẰNG TẦNG 1 MẶT BẰNG TẦNG 2

Shop kinh doanh          149,5 m2 Phòng khách
Phòng ăn
Phòng đa năng
Góc thư giãn

34,0 m2

20,8 m2

13,8 m2

17,5 m2

MẶT BẰNG TẦNG 3 MẶT BẰNG TẦNG 4

Phòng ngủ 1              
Phòng ngủ 2
Phòng đọc                              

Phòng ngủ 3
Phòng thờ

19,9 m2

 20,1 m2

15,3 m2

19,9 m2

34,5 m2



BIỆT THỰ VEN SÔNG

BIỆT THỰ ĐẢO

BIỆT THỰ VƯỜN

Tại Venesia, những mẫu biệt thự với thiết kế sang trọng và độc đáo 

sẽ giúp các chủ nhân tương lai có những lựa chọn hoàn mỹ cho gia đình mình.



Với diện tích từ 254 m2 - 483 m2, những biệt thự ven dòng kênh xanh ấn tượng, mang tới 
cho bạn trải nghiệm trọn vẹn về một cuộc sống đẳng cấp tại Venice phương Đông.

Lấy ý tưởng từ những thiết kế của thành phố Venice lãng mạn, những ô cửa sổ được thiết kế 
thông minh vừa có thể đón những làn gió mùa xuân mát rượi tràn vào nhà, vừa giảm được 
ánh nắng trực tiếp vào những ngày hè oi bức.

(57 lô)BIỆT THỰ VEN SÔNG

Với diện tích từ 203m2 - 514m2, biệt thự sân vườn được thiết kế với không gian mở và sân 
vườn rộng, như mang cả thiên nhiên khoáng đạt vào ngay không gian sống sang trọng của 
bạn.

Trở về nhà mỗi ngày sau giờ làm việc, còn gì tuyệt vời hơn khi nghe những tiếng cười rộn rã 
của trẻ thơ, hòa với tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn.

Diện tích từ 300 m2 - 771 m2, biệt thự đảo với không gian riêng biệt, tách hẳn với không gian 
sôi động bên ngoài. Dù sang trọng với kiến trúc cổ Châu Âu hay đơn giản và tinh tế theo xu 
hướng hiện đại, nơi bạn sống sẽ là không gian khiến mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ.

(33 lô)BIỆT THỰ ĐẢO

BIỆT THỰ VƯỜN (132 lô)



Biệt thự 3 phòng ngủ - Thiết kế: DWP



Biệt thự 3 phòng ngủ - Thiết kế: Lib. A



BIỆT THỰ 3 PHÒNG NGỦ
Mặt bằng < 300 m2Mẫu 1

Phòng ngủ 03

05Phòng vệ sinh

MẶT BẰNG TẦNG 1

Phòng khách
Phòng ăn
Bếp

26,0 m2

23,0 m2

12,0 m2

MẶT BẰNG TẦNG 2 MẶT BẰNG TẦNG 3

Phòng đa năng
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 2                              

Phòng ngủ 3
Phòng thờ

14,0 m2

 17,6 m2

25,5 m2

25,6 m2

16,0 m2



BIỆT THỰ 3 PHÒNG NGỦ
 Mặt bằng < 300 m2Mẫu 2

Phòng ngủ 03

05Phòng vệ sinh

MẶT BẰNG TẦNG 1

Phòng khách
Phòng ăn

24,8 m2

21,6 m2

MẶT BẰNG TẦNG 2 MẶT BẰNG TẦNG 3

Phòng đa năng
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 2                              

Phòng ngủ 3
Phòng thờ

14,7 m2

 24,7 m2

15,0 m2

17,0 m2

12,0 m2



Biệt thự 3 phòng ngủ - Thiết kế: DWP



Biệt thự 4 phòng ngủ - Thiết kế: Lib A



BIỆT THỰ 4 PHÒNG NGỦ
 Mặt bằng > 300 m2Mẫu 3

Phòng ngủ 04

05Phòng vệ sinh

MẶT BẰNG TẦNG 1

Phòng đa năng
Phòng khách
Phòng ăn
Bếp

18,4 m2

29,1 m2

21,4 m2

10,5 m2

MẶT BẰNG TẦNG 2 MẶT BẰNG TẦNG 3

Phòng đa năng
Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 2                              

Phòng ngủ 3
Phòng thờ

23,2 m2

 19,8 m2

20,8 m2

25,1 m2

15,4 m2



BIỆT THỰ 4 PHÒNG NGỦ
 Mặt bằng > 300 m2Mẫu 4

Phòng ngủ 04

05Phòng vệ sinh

MẶT BẰNG TẦNG 1

Phòng đa năng
Phòng khách
Phòng ăn & bếp

15,6 m2

24,0 m2

25,4 m2

MẶT BẰNG TẦNG 2 MẶT BẰNG TẦNG 3

Phòng ngủ 1
Phòng ngủ 2
Phòng ngủ 3                              

Phòng ngủ 4
Phòng thờ

20,0 m2

 19,7 m2

24,0 m2

23,8 m2

17,6 m2

LỐI VÀO CHÍNH



TIỆN ÍCH



CÔNG TRÌNH TIỆN ÍCH
Hệ thống dịch vụ quản lý, an ninh của Venesia được chú trọng đầu tư.
Những chốt bảo vệ nghiêm ngặt tại các tuyến phố trọng yếu sẽ luôn đảm bảo cho sự an toàn 
của các cư dân sống tại đây. Việc duy trì một môi trường sống sạch sẽ, vệ sinh, luôn tràn ngập 
màu xanh mát rượi ở Venesia, sẽ khiến tâm hồn bạn luôn sảng khoái khi rảo bước trên khắp 
các con đường của khu đô thị.
Tại Venesia, cuộc sống sẽ không bị những giây phút xáo trộn bởi không gian ồn ã, nóng bụi 
bên ngoài nhờ có vành đai che chắn cách biệt với khu dân cư hiện hữu. 



Dưới tia nắng bình minh rực rỡ hay trong ráng chiều lãng đãng, dạo bước chân trong công viên 
Trung Tâm, thả mình trên những thảm cỏ xanh êm ái, hay đùa nghịch với những làn nước mát rượi 
từ những thác nước trong công viên Dương Cầm, cuộc sống thật nhẹ nhàng và êm ả.
Ngày nghỉ cuối tuần, cả gia đình cùng vui chơi picnic trong công viên Ceremony rộng lớn, nghe tiếng 
con trẻ vui đùa, hòa quyện với tiếng chim ca rộn ràng, bỏ lại sau lưng một tuần lo toan vất vả.



Hệ thống trường học quốc tế Châu Á Thái Bình Dương APC, 
nơi ươm mầm cho những tài năng trẻ. 
Với chuỗi các cấp học từ mầm non đến trung học, đáp ứng 
đúng tiêu chuẩn quốc tế, tương lai con trẻ được phát triển dựa 
trên nền tảng vững bền là điều bạn luôn mong muốn.

Với hệ thống trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế, 
bệnh viện quốc tế là nơi bạn hoàn toàn tin tưởng gởi trọn 
niềm tin cho sức khỏe của cả gia đình.

ƯƠM MẦM CHO TƯƠNG LAI

GỬI TRỌN NIỀM TIN



Ngày cuối tuần rảnh rỗi, cả gia đình có thể thoả thích mua sắm tại trung tâm thương mại cao cấp 
hay tận hưởng những dịch vụ chất lượng tại trung tâm thể thao ngay trong lòng Venesia.
Với những tiện ích vượt trội như: Khu giải trí, Hồ bơi, Gym, Spa..., cuộc sống tất bật dường như bị 
quên lãng khi bạn tận hưởng những phút giây tuyệt vời tại Venesia.

Với những tiện ích nằm ngay trong lòng đô thị,

Venesia đáp ứng mọi nhu cầu của một cuộc sống 

chất lượng cao, cho bạn một trải nghiệm sống thú vị 

và đầy ý nghĩa.



Đến với Nha Trang, đến với Venesia để cùng nhau 

hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

     Trải dài trên 150ha, sở hữu một vị trí đắc địa tại trung tâm du lịch nổi tiếng của cả nước với trên 
một triệu lượt khách/năm, Venesia đảm bảo sự gia tăng giá trị theo thời gian cho các cư dân tương 
lai. Để đáp ứng những nhu cầu khác nhau của các cư dân, Ha Quang Land - chủ đầu tư dự án đã 
hợp tác cùng thương hiệu Ana Mandara nổi tiếng tại Việt Nam và các đơn vị lữ hành khai thác tối 
đa giá trị căn nhà. Bên cạnh đó, những cư dân tại đây sẽ được hưởng lợi từ những công trình dịch 
vụ công cộng cùng trong khu đô thị.

     Thành phố Nha Trang - hòn ngọc Viễn Đông đang ngày càng khẳng định mình trên bản đồ thế 
giới. Những địa điểm du lịch nổi tiếng đã góp phần làm tăng vị thế của vịnh biển nổi tiếng này như: 
Hòn Tằm, Vịnh Vân Phong, Tháp Bà Ponaga, Vinpearl Land ... mà gần đây nhất là Vịnh Vân Phong 
- được ví như Hồng Kong thu nhỏ của Nha Trang, Khánh Hòa.
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