Tinh Hoa văn hóa

“Úp bàn tay thành hình muôn sắc
Ngửa bàn tay thành hoa muôn màu”
Đôi bàn tay dệt nên màu xanh của cây cối, màu đỏ
của sắc hoa, màu vàng của ánh mặt trời.
Đôi bàn tay dệt nên hương sắc núi rừng Sa Pa mênh
mông, rộng lớn khiến không một ai rời bước chân đi
mà không say đắm, nồng nàn với vẻ đẹp nức lòng
của đất trời và con người nơi ấy.
Và chính tại thị trấn trong sương Sa Pa, tổ hợp Sun
Plaza Cau May– nơi duy nhất những sắc hoa muôn
màu, những khuôn hình muôn sắc mở ra cánh cổng
nối dài bất tận của con đường hành trình khám phá
di sản đang dần hé lộ.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Sun Plaza Cau May
Điểm khởi đầu của hành trình
khám phá
Tọa lạc trên độ cao 1600m tại mặt đường Cầu Mây,
Sun Plaza Cau May không chỉ đưa ta chạm đến chân
mây bồng bềnh mà còn là cánh cổng mở ra những
hành trình khám phá và kinh doanh đa sắc nơi đây.
Tổ hợp Sun Plaza Cau May là nơi đầu tiên được quy
hoạch bài bản và đồng bộ tại trung tâm thị trấn Sa
Pa. Toàn bộ 23 căn shophouse cùng 02 khối mini
hotels sở hữu 02 mặt thoáng cùng đường dạo bộ
trung tâm độc đáo là sự kết hợp tinh tế của phong
cách kiến trúc Đông Dương và nét văn hóa Tây Bắc,
hứa hẹn mở ra cho chủ nhân những không gian kinh
doanh tươi mới, không giới hạn.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Sun Plaza Cau May
Tinh hoa văn hóa, giao thoa đất trời
Đắc địa về vị trí, Sun Plaza Cau May như trung tâm
của một ngôi sao 8 cánh tại thị trấn Sa Pa, nơi đón
nhận những nguồn năng lượng từ muôn ngả phố
thị, bản làng hội tụ nơi đây. Đó là dòng năng lượng
của hương sắc thiên nhiên và văn hóa đến từ hòn
ngọc thung lũng Mường Hoa 4 mùa khoe sắc, từ
tiếng kèn giao duyên đôi lứa hay tiếng hát ru đậm đà
sâu lắng.
Không chỉ vậy, nơi đây còn là cánh cổng mở ra hành
trình kết nối những giá trị nghệ thuật cho tới nhiều
trải nghiệm phồn hoa mới nơi đỉnh thiêng Tây Bắc.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Sun Group - Người Khai Mở
những tinh hoa của Đất Trời
Với quyết tâm đưa mảnh đất huyền thoại Sa Pa lên
một tầm cao mới, Tập đoàn Sun Group đã và đang
đặt cả tâm huyết của mình vào từng sợi lanh thớ vải
để dệt nên cho người dân Sa Pa và khách du lịch
những tác phẩm nghệ thuật màu sắc và tinh tế nhất.
Mỗi công trình không chỉ mang đến giá trị sử dụng
đơn thuần mà còn là những kiệt tác gửi gắm trong
mình giá trị tinh thần và văn hóa sâu sắc của con
người nơi đây.

Quần thể văn hóa tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh Fansipan tại Sun Word Fansipan Legend.

Khách sạn 5 sao quốc tế đầu tiên tại
Sa Pa - Hôtel de la Coupole - MGallery by Sofitel.

Cáp treo Fansipan Legend - cáp treo ba dây
có độ chênh giữa ga đi và ga đến
lớn nhất thế giới: 1410m.

Tàu hỏa leo núi Mường Hoa hiện đại bậc nhất nối liền
thị trấn Sa Pa với ga đi cáp treo Fansipan.

Quần thể văn hóa tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh
Fansipan tại Sun Word Fansipan Legend.

Lễ hội “Vũ điệu trên mây” tái hiện một lễ hội
Tây Bắc đã có từ 70 năm trước, đưa người xem
vào hành trình khám phá lịch sử và truyền thuyết
nơi núi rừng ngay tại đỉnh Fansipan - Nóc nhà Đông Dương
đầy thú vị, huyền diệu.

Tổng quan dự án

Thông số phân khu

Chủ đầu tư:

Block A
Tổng số căn:
Diện tích đất:
Diện tích xây dựng:
Số tầng nổi:

Vị trí:
Tổng diện tích:
Loại hình:

Công ty TNHH Đầu tư Tây Bắc
Thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group
Mặt đường Cầu Mây, thị trấn Sa Pa, Lào Cai
7.514 m2
Shophouse và Mini Hotel

Các đối tác phát triển dự án
Thiết kế kiến trúc:
Thiết kế cảnh quan:

Tư vấn Hồ Thiệu Trị và Cộng Sự
Tư vấn Hồ Thiệu Trị và Cộng Sự

Tiện ích:

Đường dạo bộ nội khu; Sân cảnh quan trung tâm.

Khởi công dự án:
Hoàn thiện dự án:

Quý II/2019
Dự kiến Quý IV/ 2020.

Block B
Tổng số căn:
Diện tích đất:
Diện tích xây dựng:
Số tầng nổi:
Block C
Diện tích đất:
Diện tích xây dựng:
Số tầng nổi:
Block D
Diện tích đất:
Diện tích xây dựng:
Số tầng nổi:

11
90m2 – 106m2 (5-6m x 18m)
71,7m2 – 72,75m2
4/ Số tầng hầm: 1-2
12
90m2 – 120m2 (5-6,72m2 x 18m)
72,75m2 – 78,69m2
4/ Số tầng hầm: 0
1545,56m2
916,23m2
4/ Số tầng hầm: 0
1992,56m2
693,32m2
4/ Số tầng hầm: 0

Một sản phẩm thuộc Tập đoàn
Văn Phòng Giao Dịch
VP Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà Sun City, 13 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

