
Cũng giống như những cánh sóng không bao giờ đứng yên, Sailing Club cũng luôn có sự vận động 
để vươn tới những đỉnh cao mới chứ không bị ru ngủ trên những thành công đã đạt được. Nói cách 
khác, chính việc thách thức hiện tại đã trở thành đòn bẩy quan trọng để Sailing Club tạo nên cá tính 
riêng không thể trộn lẫn cho từng nhà hàng, câu lạc bộ và những khu nghỉ dưỡng được quản lý bởi 
thương hiệu này. 

“Sailing Club Leisure Group là tập đoàn quản lý được gây dựng tại Việt Nam với danh tiếng trong 
hoạt động và vận hành hiệu quả trong một thời gian dài. Thành công của họ có được là từ sự am 
hiểu cung cách dịch vụ bản địa, khả năng tạo ra những trải nghiệm khác biệt, một danh mục những 
khu nghỉ dưỡng và nhà hàng dành giải thưởng cùng với sự dẫn dắt của đội ngũ chuyên gia cực kỳ 
kinh nghiệm”, ông Adam Owen Riley - Trưởng ban Quản lý Khách sạn và Dịch vụ Du lịch BIM Land 
(Thành viên BIM Group) nhận định. 

Sailing Club - Câu chuyện về một thương hiệu
nghỉ dưỡng giải trí đầy cảm hứng

Tinh thần toát lên từ những dự án nghỉ dưỡng mang thương hiệu Sailing Club giống như 
câu chuyện về hành trình 25 năm hình thành và phát triển của thương hiệu này tại Việt 
Nam. Một câu chuyện đầy cảm hứng của những con người đang tạo ra những dấu ấn sang 
trọng mới trên thị trường du lịch nghỉ dưỡng.

Câu chuyện bắt đầu từtiếng gọi của những cánh Sóng

Phóng khoáng, giàu năng lượng và hào hứngnhư những con Sóng

Năm 1992, một chàng trai trẻ người Úc yêu thích lướt sóng đã có cơ hội lần đầu tiên đặt chân tới Việt 
Nam. Lý do ban đầu khiến Peter Vidotto tới đất nước Đông Nam Á này xuất phát từ chính niềm đam 
mê muốn chinh phục những con sóng ở Mũi Né và Nha Trang vốn đã được tín đồ lướt sóng nhắc đến 
nhiều trước đó. Chuyến phiêu lưu kỳ thú và sức quyến rũ của Nha Trang khiến chàng trai 26 tuổi 
quyết định dừng chân lại đây để mở một quán bar đồng thời là một CLB giải trí dành cho dân lướt 
sóng và đua thuyền với tên gọi “Sailing Club”. 

Trong cuộc chuyện trò với biên tập viên Brett Davis của kênh AsiaLIFE, Peter nhớ lại: “Tôi tới Việt Nam 
đúng thời điểm đất nước bắt đầu mở cửa, đặc biệt là ngành du lịch đang bước những bước đầu tiên 
chập chững nhưng đầy tiềm năng”. Vào những năm 90, văn hóa bãi biển vốn còn rất xa lạ với người 
Việt Nam nên phần lớn các hoạt động kinh doanh đều diễn ra trong trung tâm thành phố. Vậy nên, 
ý tưởng phát triển một CLB ven biển như Sailing Club được xem là cực kỳ táo bạo và có chút bất bình 
thường. “Năm 93, chính quyền vẫn coi những quán bar là một điều cấm kỵ. Vì thế, tôi nghĩ tới tên gọi 
“club” (câu lạc bộ), một câu lạc bộ đua thuyền (sailing club)”. Có lẽ trong thời điểm đó, chính Peter 
cũng không ngờ sự xuất hiện của CLB ấy đã trở thành điểm khởi đầu cho hành trình 25 năm đầy cảm 
hứng của thương hiệu Sailing Club. 

Hành trình đầy đam mêtheo cánh Hải Âu

Cốt lõi của Sailing Club là đời sống bên bờ biển, gắn bó với những môn thể thao biển. Qua hơn 25 năm, 
dấu ấn của Sailing Club đã hiện diện tại hầu hết những vùng biển đẹp nhất Việt Nam như Nha Trang, Mũi 
Né, Cam Ranh, Hồ Tràm, Phú Quốc và sắp tới là Hạ Long. Hệ sinh thái của thương hiệu này cũng mở rộng 
với 2 mảng dịch vụ nổi bật. Một mặt, Sailing Club vẫn theo đuổi dịch vụ du lịch giải trí là các CLB thể thao 
(lướt ván, thả diều bãi biển, lặn biển) và các thương hiệu ẩm thực độc đáo như Louisiane, Sandals và 
Soul Bowl. 

Mặt khác, du khách biết đến Sailing Club với những dấu ấn đậm nét trong mảng du lịch nghỉ dưỡng. Sau 
dự án đầu tiên là Sailing Club Mũi Né - một khu nghỉ dưỡng đậm chất boutique bên bờ biển Phan Thiết, 
từ năm 2011 - 2019, thương hiệu này tiếp tục phát triển và quản lý khu nghỉ dưỡng Mia Nha Trang. Ngoài 
ra, Sailing Club còn được biết đến trong vai trò tham gia phát triển Mia Saigon Luxury Collection, quản 
lý vận hành Sanctuary Ho Tram Residential Resort Community từ năm 2014 - 2018. 

Phong cách sống đầy phóng khoáng lấy cảm hứng từ sóng, từ gió, từ những miền biển tuyệt đẹp 
phảng phất trong từng đường nét thiết kế của các khu nghỉ dưỡng, cũng như cách thức mà thương 
hiệu này phục vụ khách hàng qua ẩm thực, giải trí mang thương hiệu Sailing Club. 

Âm hưởng của cuộc sống bên bờ đại dương hòa quyện cùng thẩm mỹ thiết kế hiện đại thể hiện rất 
rõ trong thiết kế của những khu nghỉ dưỡng và nhà hàng được quản lý bởi Sailing Club Leisure Group. 
Đó là những không gian giao hòa với thiên nhiên - nơi những mảng tưởng beton đóng kín được thay 
thế bằng những lớp đệm cây xanh và kính trong suốt đưa thượng khách trở về với bản nguyên cuộc 
sống. Đó là những món đồ nội thất được làm từ mây, sợi đay và gỗ rustic tạo nên sự mộc mạc, kết 
nối thân thiện, tôn vinh văn hóa bản địa. Đó là những gam màu phóng khoáng - màu trắng của mây 
trời, màu xanh ngắt của đại dương, điểm xuyết những tông màu mạnh cá tính làm phong phú thị 
giác của du khách... 

Nếu như ấn tượng ban đầu về Sailing Club được khẳng định qua hình thức kiến trúc thì những trải 
nghiệm ẩm thực sáng tạo hay giải trí thời thượng sẽ làm cho những kỳ nghỉ trở nên hoàn hảo. Ghé 
qua nhà hàng bia tươi Lousiane bên bờ biển Nha Trang, thưởng một ly Witbier lên men theo công 
thức bí truyền của Bỉ từ brew master - Sean Symons. Hay khi có dịp đến Phú Quốc, đừng quên dành 
một buổi chiều tại Sailing Club Phu Quoc để ngắm cảnh hoàng hôn dần buông, thưởng vị hải sản 
được chế biển theo phong cách fusion bởi bếp trưởng Jacques Buys trong tiếng nhạc lo-fi của DJ... 
Theo tiết lộ của đơn vị này, nhà hàng Sandals sắp đi vào hoạt động tại Sailing Club Signature Resort 
Phu Quoc sẽ là một concept hoàn toàn mới, hứa hẹn những trải nghiệm thú vị dành cho du khách. 
Cùng với những món thực phẩm tươi ngon được sắp đặt tinh tế trong không gian mở sẽ trở thành 
điểm hẹn ẩm thực cho các chủ nhân biệt thự. Mua về chế biến tại nhà, thưởng thức phong vị ẩm 
thực tại bếp mở (open-fire), gọi đồ ăn về từng villa vào bất cứ lúc nào - sẽ là những lựa chọn đa 
dạng dành cho du khách khi đến với Sandals. 

C h ủ  đ ầ u  t ư Quản lý & Vận hành
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Năm 2018, CLB giải trí Sailing Club nằm trong khu phức hợp Phu Quoc Marina được khai trương, mở đầu 
cho mối duyên với nhà phát triển BIM Land. Cùng với đó là dự án Sailing Club Signature Resort Phu Quoc 
cũng bắt đầu khởi động với hơn 100 biệt thự nghỉ dưỡng và dự kiến cuối năm 2021 sẽ đi vào hoạt động. Sắp 
tới đây, phong cách Sailing Club lần đầu tiên sẽ có mặt bên vịnh biển Hạ Long với dự án Sailing Club 
Residences Halong Bay, hứa hẹn mở ra trải nghiệm sống phóng khoáng trong những không gian thiết kế 
cá tính, mang tới những khoản đầu tư xứng tầm.  

Không phải thương hiệu nào cũng có thể kiến tạo một phong cách riêng sau 25 năm hoạt động như 
Sailing Club. Sự thành công của thương hiệu này chính là sự cộng hưởng của cảm hứng sáng tạo và 
đẳng cấp thời thượng được định vị ngay từ những ngày đầu tiên tham gia thị trường Việt Nam.    

Từ năm 2019 danh mục phát triển và quản lý vận hành các khu nghỉ dưỡng của Sailing Club bắt đầu được 
mở rộng, trải dài trong các phân khúc từ boutique tới luxury resort. Điển hình phải kể đến Khu nghỉ dưỡng 
Aurai Resort Cam Ranh và Coastar Resort Ho Tram, dự kiến khai trương vào 2021. 

Dù đã trải qua nhiều lần nâng cấp nhưng cho tới nay CLB giải trí Sailing Club vẫn là biểu tượng cho 
nhịp sống năng động, giàu cảm hứng tại thành phố biển Nha Trang. Peter và các cộng sự của ông 
vẫn giữ được cái mà du khách gọi là “chất Sailing Club”. Đó có thể là nguồn cảm hứng phóng 
khoáng đến từ môn thể thao lướt sóng được truyền tải từ từng gam màu tới thiết kế và chi tiết nhỏ 
nhất, đó có thể là sự thân thiện và cởi mở của đội ngũ nhân viên... 

“Tôi tới Việt Nam đúng thời điểm đất nước bắt đầu 
mở cửa, đặc biệt là ngành du lịch đang bước những 
bước đầu tiên chập chững nhưng đầy tiềm năng.”

Peter Vidotto
Chủ tịch - Sailing Club Leisure Group 

“Sự linh hoạt, thiết thực cho phép Sailing Club tư 
duy vượt lên những khuôn khổ của ngành dịch vụ để 
cung cấp những giải pháp được “may đo” riêng cho 
chủ đầu tư, từ đó tạo nên những kỳ nghỉ đáng nhớ 
dành cho du khách”

Adam Owen Riley
Trưởng ban Quản lý Khách sạn & Dịch vụ Du lịch
BIM Land

Sailing Club Signature Resort Phu Quoc
dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2021 


