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TÌNH ĐẤT
Kiên Giang nằm ở bờ biển phía Tây Nam của Tổ Quốc, cách Tp. HCM 248km, giáp
ranh với các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và đặc biệt là
biên giới Campuchia. Trung tâm của Kiên Giang là Tp. Rạch Giá, thành phố biển
duy nhất của Đồng bằng sông Cửu Long.
Với du khách gần xa, Kiên Giang được biết đến với những địa điểm du lịch nổi
tiếng như Hà Tiên, Phú Quốc. Còn với những người con của mảnh đất này, Kiên
Giang như người mẹ thiên nhiên hiền hòa, trù phú nuôi nấng bao thế hệ.

TÌNH NGƯỜI
“Là người con của vùng miệt thứ Kiên Giang, tôi luôn mong được góp sức mình
để mảnh đất này phát triển mạnh mẽ và hiện đại. Điều khiến tôi trăn trở nhiều
nhất là làm sao để người dân Kiên Giang có thể sống và làm việc với điều kiện đầy
đủ, sung túc trên chính mảnh đất quê hương mình. Khát vọng này đã thôi thúc tôi
nỗ lực và phấn đấu xây dựng một khu đô thị hiện đại hướng ra biển Tây, mang tên
Khu đô thị Phú Cường, mà trong đó hơn hết là đảo Phú Gia. Đáp ứng được mọi
yêu cầu của một khu đô thị đáng sống nhất Đồng bằng sông Cửu Long, đảo Phú
Gia chính là một trong những điều tốt đẹp nhất mà tôi muốn cống hiến cho quê
hương Kiên Giang thân yêu”.

Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phú Cường
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Tổng diện tích
: 1.626.766,68 ha
•
Đất ở
: 546.418 m2
Tổng Sản phẩm : 3.431 căn
o
Nhà phố
: 2.705 căn
o
Biệt thự
: 470 căn
o
Shophouse
: 256 căn
•
Đất thương mại dịch vụ: 90.722 m2
•
Đất cây xanh
: 163.509 m2
Chỉ tiêu cây xanh
: 10 m2/ người
•
Đất công trình công cộng
: 215.162 m2
•
Đất giao thông
: 543.927 m2
•
Đất ngoài dân dụng
: 67.027 m2
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KHU ĐÔ THỊ LẤN BIỂN PHÚ CƯỜNG
Đây là dự án tâm huyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang (Tập đoàn Phú Cường), hội tụ đầy đủ các
chức năng, tiện ích để kiến tạo nên một không gian sống chất lượng, đẳng cấp dành cho mọi người.
Là khu đô thị lấn biển quy mô nhất Đồng bằng sông Cửu Long, với quy hoạch đồng bộ, hiện đại Khu đô thị Phú Cường
không chỉ là nơi an cư lạc nghiệp mà còn góp phần thay đổi diện mạo của Thành phố biển Rạch Giá - Kiên Giang.
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KHÁT VỌNG
VƯƠN LÊN
TỪ VÙNG LẤN BIỂN

S

uốt hai thập kỷ qua, nhằm mở rộng diện tích sinh hoạt và làm việc, hàng loạt dự án
lấn biến đã được triển khai rất thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đó là
khu phức hợp Cape Grace tại Monaco, là quần đảo Cây Cọ ở Dubai. Những công
trình này thay đổi hoàn toàn diện mạo của thành phố, minh chứng cho khát vọng
vươn lên và không ngừng sáng tạo của con người.

Với khao khát hiện thực hóa mong ước về một cuộc sống tiện nghi trên chính mảnh đất
quê hương, Tập đoàn Phú Cường đã tiên phong xây dựng khu đô thị lấn biển Phú Cường
mà điểm nhấn là đảo Phú Gia. Đảo Phú Gia với tổng diện tích 30ha được sử dụng công
nghệ lấn biển đê mềm Geotube với các trang thiết bị nhập 100% từ nước ngoài. Trong 12
công trình trên đảo có công viên nước tạo sóng nhân tạo, bến du thuyền, sân tập golf đạt
chuẩn quốc tế. Dự án do Công ty Phú Cường Kiên Giang đầu tư với tổng số vốn dự kiến
gần 100 triệu usd.
Đảo Phú Gia – Khu đô thị Phú Cường thuộc dự án lấn biển đầu tiên tại Đồng bằng sông
Cửu Long, chắp cánh ước mơ kiến tạo một Kiên Giang hiện đại và sung túc, đưa vùng đất
nguyên sơ ngày nào trở thành một trong những khu đô thị đáng sống bậc nhất cả nước.
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1. Trụ sở văn phòng
2. Sân Tennis
3. Cafe bến du thuyền
4. Khu hành chính của thành phố
5. Bệnh viện đa khoa Kiên Giang mới
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6. Công viên nước biển nhân tạo
7. Bến du thuyền
8. Nhà hàng biển
9. Khách sạn 5 sao
10. Trung tâm thương mại - hội nghị

11. Phú Cường Golf Club
12. Khu thể thao đa năng
13. Trung tâm đa hợp
14. Vòng xoay nhạc nước
15. Cafe center

16. Game center
17. Trường học Võ Văn Kiệt
18. Bến đậu tàu
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Đảo Phú Quốc

Bến tàu Phú Quốc

ễn
guy
c
Trự
ng
Tr u

ng
Đườ

Lạc

Hồn

g

Tuy
ến

g
Đườn

Công tam quan Rạch Giá

QL
.80

N
Đ.

Đảo Phú Gia

trá
nh

Tôn
T
Đức
hắng

Trường cao đẳng Cộng đồng

Trung tâm hành chính Tỉnh

ng
Qua
rần
Đ. T

i
Khả

Trường cao đẳng Nghề

QL
.80

Bệnh viện đa khoa mới

Đảo Nam Du

Tuy
ến

trá
nh

Đườn
ắng

c Th

n Đứ
g Tô

Sân bay Rạch Giá

Chợ Rạch Sỏi
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SƠ ĐỒ VỊ TRÍ

Hướng đi Cần Thơ, Cà Mau

Nằm ngay trung tâm Tp. Rạch Giá, chỉ cách Tp. HCM 45 phút bay
hoặc hơn 4 giờ lái xe thú vị dọc theo các tỉnh miền Tây.
Trong phạm vi 5km, từ Phú Gia có thể đi đến:
- Sân bay Rạch Giá
- Bệnh viện Đa khoa
- Bến tàu Phú Quốc
- Công viên Bãi Dương

- Quãng trường Trần Quang Khải
- Bến xe tỉnh Kiên Giang
- Chợ Rạch Sỏi
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ĐẢO PHÚ GIA
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Là dự án lấn biển khu II thuộc Khu đô thị
Phú Cường, có diện tích 30ha với tổng
vốn đầu tư lên đến 100 triệu USD. Nội
khu đảo được quy hoạch gồm 424 căn nhà
phố, biệt thự hướng biển biển sang trọng,
hệ thống resort nghỉ dưỡng cao cấp dọc
bờ biển. Bên canh hệ thống các công trình
tiện ích và dịch vụ công cộng như: Bến du
thuyền, khách sạn 5 sao, Công viên nước
biển nhân tạo, tổ hợp dịch vụ thương mại,
nhà hàng biển,… cùng với các công viên
chuyên đề ven biển, Đu quay ngắm biển,
Khu sân tập Golf cùng tổ hợp thể thao đa
năng và nhiều dịch vụ giải trí khác.

1 Công viên nước biển nhân tạo

Được xây dựng theo mô hình khu đô thị
thông minh - đa năng, đảo Phú Gia mang
đến không gian sống an toàn với chuỗi
dịch vụ đảm bảo đáp ứng được mọi nhu
cầu của cư dân.

6 Phú Cường golf club

2 Bến du thuyền
3 Nhà hàng biển
4 Khách sạn 5 sao
5 Trung tâm dịch vụ - thương mại

7 Khu thể thao Đa năng
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CUỘC SỐNG KHÁC BIỆT
TẠI ĐẢO PHÚ GIA
ĐƯỢC XÂY NÊN TỪ KHÁT VỌNG VỀ MỘT CUỘC SỐNG HIỆN
ĐẠI NHƯNG VẪN GẦN GŨI, NGHĨA TÌNH, ĐẢO PHÚ GIA VÀ
KHU ĐÔ THỊ PHÚ CƯỜNG KHÔNG CHỈ LÀ MỘT ĐÔ THỊ ĐÁNG
SỐNG, MÀ CÒN LÀ NƠI KHỞI NGUỒN HẠNH PHÚC. TẠI ĐÂY,
MỌI NHU CẦU CỦA CƯ DÂN ĐỀU ĐƯỢC QUAN TÂM VÀ ĐÁP
ỨNG. VỚI MỖI CON NGƯỜI, ĐƯỢC SỐNG, LÀM VIỆC, PHÁT
TRIỂN BẢN THÂN TẠI NƠI MÌNH SINH RA VÀ GẮN BÓ LÀ MỘT
NIỀM HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN NHƯNG KHÔNG DỄ DÀNG
ĐẠT ĐƯỢC. ĐẢO PHÚ GIA CÙNG KHU ĐÔ THỊ PHÚ CƯỜNG
HIỂU VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN KIÊN GIANG
TRONG HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO HẠNH PHÚC TỪ CHÍNH TÌNH
YÊU QUÊ HƯƠNG ĐÓ.
“ĐẢO PHÚ GIA - NƠI HỘI TỤ ĐẦY ĐỦ NHỮNG TINH HOA
CHO CUỘC SỐNG ĐẲNG CẤP MÀ GIA ĐÌNH BẠN XỨNG
ĐÁNG THỤ HƯỞNG”.
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Smart City Thành phố thông minh

ĐẢO PHÚ GIA: là nơi duy nhất trong tổng thể Khu đô thị
Phú Cường được áp dụng mô hình Smart City - thành phố
thông minh với hệ thống quản lý tự động. Các trang thiết bị
trong đảo Phú Gia điều ứng dụng và tích hợp nhiều công
nghệ hiện đại trên thế giới, để cư dân có thể thoải mái sinh
hoạt, vui chơi giải trí bất kể thời gian nào trong ngày. Cụ
thể như:
- Hệ thống tưới tự động phủ khắp Phú Gia giúp bạn tiết kiệm
thời gian chăm sóc cây xanh.
- Hệ thống camera an ninh phục vụ 24/24h.
- Hệ thống wifi phủ khắp đảo.
- Hệ thống tưới tiêu chăm sóc cây xanh cảnh quan tự động
- Hệ thống chiếu sáng tự động.
- Hệ thống đèn đường cảm ứng tiết kiệm điện, đảo Phú Gia
kiến tạo môi trường sống đẳng cấp, an toàn, cư dân có

thể thoải mái sinh hoạt, vui chơi giải trí bất kể thời gian nào
trong ngày.
Đặc biệt, ứng dụng thông minh dành riêng cho cư dân sẽ
giúp cho việc kết nối giữa chủ đầu tư và cư dân thêm gần
gũi, nhanh chóng, thường xuyên và văn minh hơn.
Mô hình Smart Home – nhà ở thông minh cũng được áp
dụng tại đảo Phú Gia. Ở bất cứ nơi đâu, cư dân hoàn toàn
có thể điều khiển tất cả các thiết bị trong căn nhà của minh
tại Phú Gia. Cuộc sống tại một cộng đồng văn minh, gắn
kết nghĩa tình sẽ là điều kiện làm việc, sinh sống vô cùng lý
tưởng để mỗi cư dân có thể phát triển bản than tốt nhất
trở thành những CƯ DÂN THÔNG MINH trong 1 ĐÔ THỊ
THÔNG MINH.

Smart Home –
Nhà ở thông minh
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HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
CHUYÊN NGHIỆP
Trên toàn Khu đô thị Phú Cường, đảo Phú Gia là khu vực duy nhất được quản
lý bởi SAVISTA. Với gần 10 năm hoạt động, có kinh nghiệm dày dạn trong
quản lý khu đô thị, tòa nhà phức hợp, SAVISTA là một trong những doanh
nghiệp hàng đầu trong ngành quản lý bất động sản tại Việt Nam.
Hệ thống quản lý chuyên nghiệp được thực hiện tại Đảo Phú Gia- Khu đô thị
Phú Cường đảm bảo cung cấp tốt nhất và nhanh nhất cho cư dân khi vào sinh
sống tại Phú Gia như:
- Đội ngũ an ninh, bảo vệ.
- Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ các vấn đề về: Xây dựng, điện, nước,..
- Đội ngũ chăm sóc cây xanh, vệ sinh, cảnh quan,…
- Đội ngũ hỗ trợ tư vấn pháp lý cho cư dân.
Sự tỉ mỉ, nhiệt tình và chuyên nghiệp trong dịch vụ quản lý của SAVISTA chính
là cầu nối tin cậy giúp mối quan hệ giữa cư dân và Khu đô thị Phú Gia thêm
bền chặt, thân tình.
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SỐNG XANH
Sống ở đảo Phú Gia, thiên nhiên sẽ trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Cuộc
sống như ngập tràn một màu xanh với biển, trời, mây, và nước. Hệ thông
công viên trải dọc bờ biển hài hoà thiên nhiên, hệ thống mảng xanh che
phủ từ công viên đến tận vườn nhà.

SỐNG KHOẺ
Ở đảo Phú Gia, cuộc sống sẽ trở nên năng động khoẻ khoắn hơn với một
hệ thống các công trình tiện ích thể dục thể thao phục vụ cho nhu cầu
rèn luyện sức khoẻ thể chất và tinh thần. Đó là sân tennis, sân bóng rổ,
phòng tập GYM... đặc biệt là Sân tập golf đầu tiên của tỉnh Kiên Giang.
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SỐNG TẬN HƯỞNG
Ở đảo Phú Gia, cuộc sống thật dễ dàng với
những tiện ích nội khu ngay ngưỡng cửa. Hệ
thống trung tâm thương mại, nhà hàng, khách
sạn trường học bệnh viện... được bố trí khoa
học, đầy đủ, mang lại sự tiện nghi, thoải mái cho
bất cứ ai sinh sống tại đây.
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SỐNG ĐẲNG CẤP
Như một thiên đường nghĩ dưỡng tại gia, cuộc
sống ở đảo Phú Gia được nâng tầm đẳng cấp với
bến du thuyền xa hoa, với resort khách sạn 5
sao sang trong,...
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HẠNH PHÚC
GIA ĐÌNH
ĐI LIỀN VỚI
GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG
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Ngay từ viên gạch đầu tiên đặt xuống, đảo Phú Gia đã định vị
không chỉ trở thành công trình kiến trúc hiện đại, mà còn là
không gian sống đẳng cấp, tiện nghi với một cộng đồng nhân
văn. Tại Phú Gia, sợi dây kết nối giữa các cư dân được thắt
chặt từng ngày qua các sự kiện và hoạt động tập thể. Ở Đảo
Phú Gia mỗi không gian sống là nơi từng thành viên cảm nhận
sự thân tình, ấm cúng sau những giờ làm mệt mỏi.
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SƠ ĐỒ PHÂN LÔ PHÚ GIA
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CÁC SẢN
PHẨM TẠI
ĐẢO PHÚ GIA
Biệt thự đơn lập: Được xem là những sản phẩm đẳng cấp nhất Tại Đạo
Phú Gia. Mỗi căn biệt thự không những được sở hữu cảnh biển tuyệt
đẹp của vùng biển Tây Nam mà còn cả hệ thống công viên xanh mát
ven biển ngay sau mỗi ngôi nhà.
- Phú Hưng (BT24, BT26 đến BT30)
- Gia Hưng (BT15 đến BT19, BT21)
Biệt thự song lập: Được bao quanh 02 quần thể tiện ích cao cấp là Sân
tập Golf và khu thể thao đa năng; Mang đến không gian sang trọng,
thoải mái thư giãn, nghỉ dưỡng sau những thời gian lao động mệt mỏi.
- Phú Khang (BT20, BT22)
- Gia Khang (BT23, BT25)
SHOPHOUSE (P39, P40, SH3, SH4): Toạ lạc tại Khu vực kim cương,
Khu trung tâm mua sắm dọc theo tuyến đường huyết mạch Phan Thị
Ràng, dự kiến trở thành đại lộ mua sắm, giải trí bậc nhất Khu vực.
Phố thương mại: Toạ lạc tại trục đường chính ngang của Đảo Phú Gia,
thuận lợi cho nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh. Với 2 dòng sản phẩm:
- Phú An (P41)
- Gia An (P38)
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PHÚ HƯNG - GIA HƯNG
BIỆT THỰ ĐƠN LẬP
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MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 3

THÔNG TIN PHÚ HƯNG
Diện tích đất:
- 432 m2 (16m x 27m)
- 486 m2 (18m x 27m)
Diện tích xây dựng:
- 175m2
- 220m2
Kiến trúc:
- 3 tầng

MẶT BẰNG TẦNG 1
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PHÚ KHANG - GIA KHANG
BIỆT THỰ SONG LẬP
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MẶT BẰNG LẦU 1

MẶT BẰNG LẦU 2

THÔNG TIN PHÚ KHANG
Phú Khang:
- Sản phẩm: BT23, BT25
Diện tích đất:
- 252 m2 (10,5m x 24m)
Diện tích xây dựng:
- 102m2
Kiến trúc:
- 3 tầng

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT
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PHÚ AN - GIA AN
NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI
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MẶT BẰNG LẦU 2
THÔNG TIN
PHÚ AN – GIA AN
- Sản phẩm: P38, P41
Diện tích đất:
- 120 m2 (5m x 24m)
Diện tích xây dựng:
- 81.5m2 (5m x 16,3m)
Kiến trúc:
- 3 tầng
MẶT BẰNG LẦU 1

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT
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SHOP HOUSE
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THÔNG TIN SHOPHOUSE
- Sản phẩm: SH3, SH4
Diện tích đất:
- 168 m2 (7m x 24m)
Diện tích xây dựng:
- 122,5 m2
Kiến trúc:
- 3 tầng
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TP RẠCH GIÁ

“Nếu có dịp đặt chân đến Kiên Giang, đừng bỏ lỡ cơ hội
đến với ĐẢO PHÚ GIA, nét đẹp chân phương nhưng
không kém phần Lung Linh nơi Bờ Tây của Tổ Quốc”
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ĐẢO PHÚ QUỐC

ĐẢO PHÚ GIA ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH
LÝ TƯỞNG
Với công viên nước tạo sóng nhân tạo trên
6.000m2, vòng xoay mặt trời, bến du thuyền
và nhiều công trình tiện ích khác, mọi phút giây
bạn dừng chân tại Phú Gia đều sẽ là những trải
nghiệm đáng giá.
Đảo Phú gia – nằm ngay trung tâm của
TP.Rạch Giá, một trong 3 tam giác mũi nhọn
trong hành trình du lich tại Kiên Giang, Phú
Quốc – Rạch Giá – Hà Tiên. Đảo Phú Gia hứa
hẹn trở thành điểm dừng chân không thể bỏ
qua của bất kỳ du khách nào . Đây cũng là một
trong những yếu tố đảm bảo giá trị Bất động
sản tại Đảo Phú Gia tăng luỹ tiến và trở thành
một kênh đầu tư hiệu quả

HÀ TIÊN
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CHỦ ĐẦU TƯ

TẬP ĐOÀN PHÚ CƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ CƯỜNG KIÊN GIANG
Hotline:
(02973)
739.739
Hotline:
096 170
1012
Địa chỉ: Tòa nhà số 1, đường số 1, Khu đô thị Phú Cường,
P. An
Hòa,
TP.P.An
RạchHòa,
Giá, Kiên
GiangGiá, Kiên Giang
Tòa nhà số 1, Hà
Huy
Tập,
Tp.Rạch
Website: pckg.com.vn

Website: Phucuongkiengiang.net

An gia - Phú quý

