
SANITÁRIOSTODO O ENTORNO DO 
LAGO É EQUIPADO COM 
ESPAÇOS PARA FACILITAR 
SEU DIA A DIA.

Terrenos reservados

Terrenos vendidos

RAMPA DE 
ACESSO AO LAGO

9. MIRANTE (ambiente de estar  
protegido por guarda corpo e vista para
o lago.)

10. PET PLACE + PERGOLADO DO PET 
(espaço cercado e com pergolado 
metálico para sombreamento.)

11. PLAYGROUND + LOUNGE DO PLAY 
(espaço com brinquedos para diversão 
e brincadeiras. Possui pergolado com 
fechamento em brise, porta de correr 
em vidro e esquadria de alumínio. 
Entregue decorado.) 

12. PERGOLADO DO DESCANSO (com 
design contemporâneo, cobertura em 
policarbonato, vista para o lago, 
entregue decorado.)

13. DECK FLUTUANTE

3. SALÃO DE FESTAS (mais de 450m² de 
espaço para festas e eventos, possui 
espaço gourmet, cozinha indústrial e 
copa. Louge externo e espaço para 
jogos.)

4. QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
(mais de 700m² de espaço brincadeiras e 
práticas esportivas. Equipado com 
sanitários.)

5. QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY
(mais de 700m², grama sintética, 
coberto. Equipado com sanitários.)

6. PLAYGROUND 2 (ao lado do espaço 
multiuso, entregue com pergolado 
decorado e brinquedos infantis.)

7. QUADRA DE TÊNIS

8. CLUBE FITNESS (mais de 400m², 
arquitetura contemporânea, fechamento 
com brise, porta de correr em vidro e 
esquadria de alumínio, com vista para o 
lago, sala multiuso para confraternizar 
ou realizar atividades aeróbicas em 
grupo, equipada com copa, sanitários 
com chuveiros, espaço para sauna. 
Entregue com equipamentos de cardio, 
força e treinamento em grupo.)

14. PRAÇA DA FONTE (fonte 
automatizada.)

15. PRAÇA DO LAZER + MINI PLAY
(ambiente de estar externo, decorado com 
vista para o lago.)

16. PERGOLADO DO SOSSEGO (mais de 
17m² com cobertura metálica.)

17. JARDIM

23. ÁREA VERDE (com 6.275m²)

24. PISTA DE CAMINHADA

25. ESPAÇO FITNESS EXTERNO
(Entregue com equipamentos de 
alongamento e musculação externos.)

1. PORTARIA | SEGURANÇA (170m², 
controle de acesso por portões 
automatizados com entrada e saída de 
veículos independentes + entrada e saida 
de visitantes. Moderna tecnologia de 
monitoramento.)

2. LAGO (é o coração do empreendimento, 
com uma extensão de quase 10.000 m². A 
�m de evitar o assoreamento e 
manutenções ao longo do tempo, 
investimos em contenção lateral, bordas 
de pedra e concreto, com o fundo de laje, 
mantendo assim a estabilidade e a água 
sempre límpida. Entregue com mais de 20 
espécies de peixes.)

18. GREEN LOUNGE + DECK (28,07 m², 
design contemporâneo, fechamento com 
brise, porta de correr em vidro laminado e 
esquadria minimalista, entregue decorado 
e com ar-condicionado.) 

19. QUEDA D’ÁGUA E PONTE DOS 
ENCANTOS

20. PERGOLADO ZEN (mais de 23m² em 
estrutura metálica envolto por vegetação 
com vista para área de preservação, lago e 
queda d´água.)

21. ESPAÇO CHURRASCO (mais de 60m² 
fechado em vidro, com fogão a lenha, 
churrasqueira e sanitários. Entregue  
decorado.)

22. PERGOLADO DO BRASEIRO (mais de 
23m² com cobertura metálica, braseiro e 
vista para o lago. Entregue decorado.)
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