
Um convite
a viver a
vida como
você sempre
sonhou.

Morar no Jardins
Ibiza, na casa que
você sempre sonhou,
está ao seu alcance.

Que tal morar no mais bem 
localizado loteamento
fechado do Eusébio?

Já pensou se esse
condomínio já estivesse 
pronto, esperando por você?

Já imaginou se a casa dos
seus sonhos estivesse na
sua frente, à sua espera?

Seus sonhos vão
se realizar agora.



Sala de estar Suite Master

 A vida pode ser tudo isso.
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BR 116

6 bocas

CE-040Av. do Quarto Anel Viário

Via Sul

16 min

Condomínio
Jardins Ibiza

Iguatemi

21 min

Perto de tudo que você precisa. Na melhor localização do Eusébio.
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Lazer privativo (opcional)

*Em atenção à lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor), esclarecemos que as fotos, cores e ilustrações deste impresso tem caráter exclusivamente promocional,
por se tratar de bem a ser constituído. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa. Na entrega da obra, essa vegetação

poderá apresentar diferenças. As condições de comercialização são aquelas constantes nos contratos e memoriais a serem �rmados com os clientes.

Pavimento térreo Pavimento superior

• Área total de 253,82m²

• Piso em porcelanato

• 4 suítes

• Sala estar/jantar de 54,00m²

• Acabamento de alto padrão

     • Área de passeio completa para caminhada
      e Cooper com 1.800m de perímetro

• Duas quadras de tênis em tamanho o�cial

• Piscina semi-olímpica

• Quadra poliesportiva

• Campo de futebol society

• Academia totalmente equipada

• Vigilância armada ostensiva 24 horas

• Central de Monitoramento por câmeras

(85) 3241-7307
(85) 99123-0865
preferencial.eng.br

construçãoprojeto vendas incorporação

(85) 99910-3200 (whatsapp)
(85) 3287-5555


