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Biệt thự cao cấp
sân gôn bờ biển Mũi Né - Sea Links
Luxury Mui Ne seaside golf Sea Links Villas



Tọa lạc tại Mũi Né  - Phan Thiết, bãi biển đẹp nhất của bờ biển miền Trung Nam Bộ Việt Nam, Sea Links City là một khu phức 
hợp nghỉ dưỡng có kiến trúc cao cấp diện tích 166ha và là biểu tượng của thủ đô resort Phan Thiết. Khu phức hợp nằm tại 
cửa ngõ của thủ đô resort trên đồi cát có độ cao 60m chạy dài về hướng biển với ba mặt nhìn ra đại dương. Sea Links City 
thật sự là trung tâm của vùng đất du lịch Mũi Né - Phan Thiết bởi quy mô và cảnh quan tuyệt đẹp với đầy đủ tiện nghi cho 
khách du lịch bao gồm Sân gôn liền biển 18 lỗ thử thách nhất Châu Á, Hội quán gôn, Khách sạn 5 sao Sea Links Beach,          
Biệt thự Sea Links, Biệt thự Royal Hill và Căn hộ nghỉ dưỡng Ocean Vista. Sea Links City được thiết kế bởi GolfPlan Design 
Company (USA) và phát triển bởi Tập đoàn Rạng Đông. Khu phức hợp nằm cách Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất - thành phố 
Hồ Chí Minh 198km với 5 giờ lái xe hoặc đi bằng xe lửa và chỉ hơn 40 phút bằng máy bay trực thăng do VASCO khai thác.   

Located in Mui Ne - Phan Thiet, the most beautiful beach of Vietnam Central Southern Coast, Sea Links City is a 166 ha complex of luxurious architecture of the symbol of Phan Thiet Resort Capital. 
The complex lies in the gateway of resort capital at a 60m elevation slopping forward the sea with three sides facing ocean. Sea Links City is the centre of tourism estate in Mui Ne – Phan Thiet by 
its scale and beautiful landscape with full facilities for tourists including Sea Links 18-hole Golf Course & Country Club – “The Most Challenging Links Style Golf in Asia”, Sea Links Beach Hotel,          
Sea Links Villa, Royal Hill Villa, and Ocean Vista Condotel. Sea Links City was designed by GolfPlan Design Company (USA) and developed by Rang Dong Group. The complex is approximately 
198km from Tan Son Nhat International Airport - Ho Chi Minh City with 5 hours by car/train or 40 minutes by helicopter operated by VASCO.

Sea Links City



Sea Links Villa
Tọa lạc tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp Sea Links 
City, Mũi Né - Phan Thiết một địa điểm lý tưởng để trải 
nghiệm các kỳ nghỉ ấm cúng với gia đình và bạn bè. Các 
đồi cát trập trùng và thảm cỏ sân gôn trải dài bao quanh 
cho Sea Links Villa tầm nhìn xanh mướt giữa tiếng sóng 
rì rào của đại dương.

Số lượng biệt thự : 315 căn
Diện tích sử dụng : 250 m2/căn
Diện tích khuôn viên : 400 m2/căn
Thiết kế :  Biệt thự 1 trệt  - 1 lầu   
  với 3 phòng ngủ, 1 bếp,
  1 phòng khách,
  1 phòng sinh hoạt chung
  và 4 phòng vệ sinh
Hướng nhìn : Biển & sân gôn

Located in high class relaxation complex Sea Links City, 
Mui Ne – Phan Thiet is an ideal place for cosy vacations 
with family and friends. The surrounding sand hills and 
golf course grass covers give Sea Links Villa wonderful 
green views in the sound of ocean.

Number of villas : 315 units
Villa area :  250 sqm/unit
Campus area : 400 sqm/unit
Design :  2-storey villa with 3 bedrooms,
  1 kitchen, 1 living room,
  1 entertainment room and 4 toilets
View : Sea & golf
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 Sân gôn liền biển 18 lỗ thử thách nhất Châu Á
 và đẹp nhất Việt Nam.
 Sân tập gôn 25 tees.
 Hội quán gôn hiện đại.
 4 hồ bơi tiêu chuẩn có diện tích đến 5.000m2.
 Khách sạn 5 sao với 188 phòng, nhà hàng, quầy bar,
 các phương tiện giải trí và phòng hội nghị lớn.
 Bãi tắm riêng.
 Lâu đài rượu đầu tiên và lớn nhất Việt Nam.

 The Asian’s most challenging links style
 and Vietnam’s most beautiful 18-hole golf course.
 25 tees driving range.
 Modern club house.
 Four palatial-sized swimming pools up to 5,000 sqm.
 5-star hotel o�ering 188 elegant rooms, restaurants,
 bars, recreational amenities and large meeting facilities.
 Private beach.
 The Vietnam’s �rst and largest wine castle. 

Các tiện nghi chính:

Main Amenities:
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