
SERVIÇOS

•  Portaria 24 horas
•  Segurança 24 horas e vigilância 
   em vídeo
•  Serviço de concierge de luxo
•  Manobristas para moradores e 
   visitantes
•  Ampla área de manobra com 9 
   metros de largura
•  Estacionamento robótico integrado 
   com manobristas e atendentes no  
   local
•  Área protegida para os carros
•  2 vagas de garagem por residência
•  Duas suítes para hóspedes 
   disponíveis
•  Área de depósito
•  Bicicletário

•  Amplo saguão de mármore com 
   pé direito de quase 4 metros
•  Piscina ensolarada de frente para 
   a baía
•  Elevadores privativos de alta 
   velocidade para todas as 
   residências
•  Saída separada para recreação e 
   carga
•  Sala de correspondência e 
   pacotes
•  Entrada com escadaria suntuosa 
   levando ao mezanino do lobby

ANDAR DO LOBBY

•  Piscina em estilo resort com 
   quase 23 metros
•  Cozinha de verão ao ar livre e 
   varanda para churrasco
•  Centro fitness
•  Academia com recepção
•  Studio de yoga
•  Spa exclusivo para homens e 
   mulheres com sauna, ducha a 
   vapor e salas privativas de 
   massagem
•  Salão de beleza
•  Brinquedoteca adjacente ao 
   centro fitness

COMODIDADES DO 
7º ANDAR

•  Salão com piano de cauda e vistas 
   da Biscayne Bay e de Downtown 
   Miami
•  Amplo salão de jantar com vista 
   para o sul (capacidade para até  
   30 convidados sentados) com 
   adegas climatizadas
•  Biblioteca que se converte em 
   cinema privativo com projetor de 
   alta definição 4K
•  Lounge Bar completo
•  Cozinha do chef
•  Mesa do chef com assentos nas 
   áreas interna e externa
•  Centro de negócios
•  Adega de vinhos dos moradores
•  Salão de jogos

COMODIDADES DO 
30º ANDAR

COMODIDADES

LOCALIZAÇÃO
O Elysee Miami está localizado em East Edgewater, um bairro em rápida ascensão. A leste da Biscayne Boulevard e entre a Venetian e a Julia 
Tuttle Causeways, East Edgewater está no “centro de tudo”. Nenhum outro bairro pode alegar proximidade a tantos dos melhores distritos de 
Miami. Os bairros Miami Design District, Wynwood Arts District, Miami Beach, Midtown Miami e Downtown Miami estão à próxima distância e 
oferecem os melhores destinos para compras de luxo, restaurantes requintados, atividades esportivas, e arte, cultura e entretenimento de nível 
internacional.

•  Projetos de 3, 4 e 5 dormitórios com diferentes opções de sala
•  Opções duplex (disponíveis mediante solicitação)
•  Plantas de 257 a 371 metros quadrados
•  Residências prontas para decoração
•  Elevadores e halls de entrada privativos
•  Pés direitos de 3 a 3,35 metros
•  Duas varandas de 2,43 a 3 metros voltadas para o leste e o oeste 
   (nascer e pôr do sol), com vista livre para Biscayne Bay, Miami Beach e 
   Downtown
•  O sistema avançado de tecnologia sem fio Savant permite que os 
   moradores controlem o termostato do ar condicionado, os sistemas de 
   iluminação e entretenimento e as venezianas das janelas da unidade 
   pelo smartphone.

•  Torneiras e acessórios de metal de designer
•  Armários ItalKraft® nas cozinhas e nos banheiros
•  Eletrodomésticos Sub-Zero® e Wolf® em aço inoxidável, incluindo 
   cooktop, forno, coifa, micro-ondas, refrigerador e freezer
•  Lavadora e secadora de tamanho grande
•  Sanitários Toto®
•  Elevador de serviço e de funcionários
•  Mais de 50% das residências contam com dependências de 
   babá/empregada
•  Janelas do chão ao teto de vidro resistente a impacto e portas de 
   correr de vidro nas varandas

CARACTERÍSTICAS DA RESIDÊNCIA

A PRIMEIRA E ÚNICA TORRE BOUTIQUE DE LUXO NO EAST EDGEWATER
Erguendo-se diretamente da costa da Biscayne Bay, no maravilhoso bairro em ascensão East Edgewater, o Elysee Miami estabelece um novo padrão para o luxo 
requintado com sua incrível combinação de design, luxo e localização de frente para o mar. Com 57 andares, o Elysee é alto e impressionante; mas com apenas 
100 residências – não mais que duas por andar – o Elysee mantém a intimidade e a sofisticação de se viver em um prédio em estilo boutique. Cada residência 
tem o diferencial exclusivo de uma vista de tirar o fôlego da Biscayne Bay.

O internacionalmente renomado arquiteto, Bernardo Fort-Brescia, da Arquitectonica, projetou o Elysee para que seja reconhecido instantaneamente, mas 
permanecendo discreto. Não se trata de uma torre residencial comum. Do formato telescópico em três níveis e fascinantes tons claros aos materiais de alta 
qualidade usados na construção, o Elysee é um tributo à capacidade do design de elevar a alma. Em seu interior, o prestigiado designer de interiores francês, 
Jean-Louis Deniot, apresenta seu sofisticado estilo característico. Atemporal, elegante e inteiramente nova, a visão de Deniot traz a Miami um novo nível de 
sofisticação.

ESPECIFICAÇÕES DO EDIFÍCIO
O Elysee Miami, localizado em 700 NE 23rd St., às margens da Biscayne Bay em East Edgewater, terá 100 residências distribuídas em 57 
andares, com opções que variam de 257 a 371 m², 3 a 5 dormitórios, 2 andares de comodidades e amplo estacionamento e depósito.

PREÇO
Os preços na planta variam de luxuosas residências de 3 dormitórios por US$ 1,65 milhão a coberturas cujos preços são informados mediante 
solicitação.

CRONOGRAMA
A construção terá início no primeiro trimestre de 2016 e a conclusão está prevista para 2018.



CONSTRUTORAS – TWO ROADS DEVELOPMENT
Como uma das novas líderes em construção de comunidades residenciais, a Two Roads Development rapidamente se estabeleceu como uma importante 
incorporadora de comunidades multifamiliares e residenciais. A Two Roads Development definiu o padrão em residências de luxo ao incorporar, construir e 
gerenciar propriedades residenciais com o melhor do setor em termos de localização, arquitetura, comodidade e serviço. Com uma abordagem prática no 
gerenciamento dos detalhes do processo de construção, desde a aquisição da propriedade, o financiamento e o design do projeto, até a construção e a 
comercialização, a empresa construiu uma reputação de qualidade superior, eficiência energética e transparente integridade. A Two Roads Development 
assume a responsabilidade de executar um projeto de construção desde a concepção até a comercialização, e acredita na construção de projetos que atinjam 
o equilíbrio entre as necessidades e os desejos do usuário final (moradores, consumidores de varejo, funcionários de escritórios etc.), na visão criativa da 
equipe de arquitetos e designers, no panorama financeiro e na realidade do mercado imobiliário. Com essa visão em mente, a Two Roads trabalha com 
especialistas em campos relevantes para definir o mercado do projeto; conceituar, planejar e criar o projeto para atender a esse mercado; obter de possíveis 
locatários e/ou compradores todas as qualificações necessárias para o projeto; prover o capital para o projeto, conforme necessário; e preparar o projeto para 
construção. www.tworoadsre.com.

DESIGNER DE INTERIORES – JEAN-LOUIS DENIOT
Jean-Louis Deniot trouxe sua exclusiva sofisticação para algumas das residências mais importantes do mundo – Paris, Cote D'Azur, Beverly Hills, Fifth 
Avenue, Londres, Moscou, Istambul e Nova Deli. Deniot executa cada um de seus projetos com o vigor e a curiosidade que são peculiares aos verdadeiros 
visionários, concebendo e definindo uma nova estética de design com confiança e arrojamento extremos. Deniot tem o orgulho de marcar presença regular 
em publicações internacionais como Architectural Digest (EUA), AD França, AD Espanha, AD Alemanha, AD Rússia, AD Índia, House and Garden, Belle 
Australia, ELLE Decor EUA, ELLE Decoration na França e Rússia, Marie Claire Itália, More Than Classic Holanda, bem como em diversas revistas dos 
Emirados Árabes Unidos e da Ásia, o que o torna um dos designers mais publicados da atualidade. Agora Deniot empresta seu estilo clássico e sofisticado, 
embora às vezes inesperado, à estética e sensibilidade do Elysee.

ARQUITETO – BERNARDO FORT-BRESCIA, ARQUITECTONICA
Bernardo Fort-Brescia, diretor fundador da Arquitectonica, é conhecido como um dos pioneiros da globalização na profissão de arquiteto. Os projetos 
reconhecidos de sua empresa incluem a sede europeia da Microsoft em Paris, o Bronx Museum e o Westin Times Square em Nova York, o Festival Walk e o 
Cyberport Technology Campus em Hong Kong, o International Finance Center em Seul, a sede do Construction Bank e do Agricultural Bank of China em 
Xangai, o Mall of Asia em Manila, a sede do Banco Santander e o W Torre Plaza em São Paulo, a embaixada dos EUA em Lima, as Infinity Towers em São 
Francisco, o Hilton Americas em Houston, a Philips Arena em Atlanta e a American Airlines Arena em Miami. www.architectonica.com.

DECLARAÇÕES VERBAIS NÃO PODEM SER ENTENDIDAS COMO REPRESENTAÇÕES DE DECLARAÇÕES CORRETAS DO INCORPORADOR. PARA REPRESENTAÇÕES CORRETAS, CONSULTE ESTE PROSPECTO E OS DOCUMENTOS 
EXIGIDOS PELA SEÇÃO 718.503 DOS ESTATUTOS DA FLÓRIDA, A SEREM FORNECIDOS POR UM INCORPORADOR A UM COMPRADOR OU LOCATÁRIO.

Esta oferta é válida apenas pelo prospecto do condomínio, e nenhuma declaração fora do prospecto deve ser considerada confiável. Estes materiais não têm a intenção de ser uma oferta de venda ou uma solicitação de compra de uma unidade no 
condomínio. Tal oferta pode ser feita apenas de acordo com o prospecto (circular de oferta) do condomínio e nenhuma declaração deve ser considerada verdadeira, a menos que feita no prospecto ou no contrato de compra aplicável. Em nenhuma 
circunstância qualquer solicitação, oferta ou venda do condomínio deve ser feita a moradores de qualquer estado ou país no qual tal atividade seja ilegal.

Todos os planos, características e comodidades representados neste documento baseiam-se em planos de construção preliminares e as informações apresentadas nos documentos de oferta estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Não são fornecidas 
garantias ou declarações de qualquer tipo de que planos, características, comodidades e instalações serão fornecidos ou, se forem oferecidos, de que serão do mesmo tipo, tamanho, localização e natureza representados ou descritos neste documento.

Este projeto está sendo desenvolvido pela 700 Miami Partners LLC, uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware, formada unicamente para tal finalidade. A Two Roads Development LLC, uma sociedade de responsabilidade limitada da Flórida 
(“Two Roads”), é afiliada a esta entidade, mas é a desenvolvedora do projeto.


