
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Estamos muito animadas com o lançamento da quarta e última torre da comunidade de luxo GranParaiso. Aqui estão 
apenas alguns dos destaques que podemos esperar deste edifício de ultra-luxo: 
 
 
 
	  
	  
	  

CARACTERISTICAS DO EDIFICIO: 
• Torre de luxo de 53 andares 
• 317 residências exclusivas, todas com 

acesso a elevador privado e vista 
espetacular do mar 

• Apenas 7 unidades por andar 
• Tetos de 3 metros e terraços "wrap-

around" privados espaçosos de mis de 2 
metros 

• Interiores sofisticados criados pelo 
renomado designer italiano Piero Lissoni 

• Instalação permanente de arte em todos 
os espaços públicos do edifício 

	  
AMENIDADES: 

• Complexo privado fechado em 5 hectares, com mais de 150 metros de fachada na Biscayne Bay 
• "Jardim do Éden" - jardins de luxo e parque de renome internacional desenhados pelo arquitecto paisagista 

suíço Enzo Enea 
• Mais de 3 hectares de deck elevado estilo resort com piscina aquecida circular e de "zero-entry" com borda 

infinita ("infinity edge"), spa ao ar livre, cabanas à beira da piscina, área de cozinha exterior, circuito de 
jogging, jardins e terraços paisagísticos. 

• Clubroom elegante com mesa de bilhar, cozinha de catering e instalações de multimídia. 
• Academia "state-of-the-art" totalmente equipada com máquinas de cardio com televisores e vista para a área 

da piscina. 
• Spa de homens e mulheres com instalações de vapor e sauna. 
• Sala de projeção privada com equipamento audiovisual "state-of-the-art" e assentos de estilo de teatro. 
• Adega e salão de degustação, e um salão de charutos com umidificadores privadas.  
• Centro de tênis com duas quadras de tênis iluminadas e quadra polivalente. 
• Bayfront Beach Club com área de areia de praia com piscina privada para banhos de sol sob as palmeiras e 

salão para eventos privados. 
• Marina privada com esportes aquáticos e serviço de hospedagem de barco 

TIPOS DE UNIDADES 
 
1BD + Den / 1.5BA, 1062sqft (98.66m2) - Linea 02 
2BD + Den / 2BA, 1244sqft (115.57m2) – Linea 06 
2BD + Den / 3BA, 1301sqft (120.88m2) – Linea 03 
2BD + Den / 3BA, 1301sqft (120.88m2) – Linea 04 
2BD + Den / 3BA, 1322sqft (122.81m2) – Linea 05 
3BD + Den / 3BA, 1982sqft (184.13m2) – Linea 07 
4BD + Den / 4.5BA, 2246sqft (208.66m2) – Linea 01 
	  


