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Uma oportunidade única para seu cliente ter o padrão de vida que sempre sonhou.
• Área total do terreno do empreendimento: 104.000 m2.

• 141 terrenos com aproximadamente 420 m2, cada.

• Instalações elétricas subterrâneas. 

• Vagas para visitantes.

• Boulevares verdes (arborizados) com zona de passeio, ciclovia/jogging. Clube de 
lazer como zona principal de acesso com: lago artifi cial ornamental com palmeiras, 
decks, fontes e pontes. Bosque com atividades externas, zonas gramadas com bancos e 
pérgola de contemplação. 

• Área de lazer completa entregue mobiliada e equipada conforme 
projeto.

• Guarita totalmente blindada.

• Segurança 24 horas.

• Sistema de câmeras ao longo do condomínio.

• Zona de administração e serviços integrada ao projeto.
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Piscina Salinizada Adulto 

Piscina Salinizada Infantil

Deck Molhado

Miniquadra Poliesportiva

Quadra de Tênis

Playground para Crianças de 0 a 5 anos

Playground para Crianças de 5 a 10 anos

8 Clube: Restaurante,

Fitness, Spa com Saunas Seca 

e a Vapor, Espaço Repouso e 

Massagem, Home Cinema, 

Home Office, Salão de Festas, 

Brinquedoteca e 

Loja de Conveniência 
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Churrasqueira

Pergolado e Chill Out

Pet Play

Redário

Playground Externo

Espaço Skate

Decks de Contemplação

Aqui, o desenvolvimento 
está por toda a região 
e as facilidades, 
bem ao seu lado.

Todos os projetos, plantas e ilustrações artísticas apresentados podem ser alterados nas formas, dimensões, especifi cações, programas, cores e texturas. A decoração, os equipamentos, os mobiliários e o paisagismo são apenas sugestões, não fazendo parte das obrigações de entrega do imóvel. Os dados técnicos também 
poderão sofrer adaptações de acordo com eventuais exigências dos órgãos públicos existentes. O porte da vegetação, na entrega do empreendimento, será de acordo com o projeto paisagístico. Arquiteto responsável: Samuel Perrier de Mendonça - CAU: 81804-6. Arquiteto paisagista: Benedito Abbud - CAU: 4075-4.
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