


CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA PROPRIEDADE

Líderes renomados no mercado imobiliário de luxo no sul da Flórida, 
o Chateau Group e a Fortune International Group uniram  forças para 
trazer o The Ritz-Carlton Residences para a cidade de Sunny Isles Beach.

Com uma torre de 52 andares e abrangendo 2,2 acres diretamente 
ao longo de 76 metros de uma praia intocada, The Residences 
esta localizado no coração da magnífica Sunny Isles Beach entre o 
prestigiado Bal Harbour Shops e o fabuloso Aventura Mall, e perto dos 
aeroportos internacionais de Miami e de Fort Lauderdale. Um luxo sem 
precedentes Após a conclusão, em 2018, a propriedade será gerenciada 
pelo The Ritz-Carlton Hotel Co., que proporcionará aos moradores o 
lendário serviço, qualidade e toque pessoal que se tornaram sinônimo 
da marca Ritz-Carlton®.

A arquitetura e o design magnífico são complementados por uma 
localização privilegiada na cultural e vibrante regiao do Sul da Florida.

DESCRIÇÃO DO PRÉDIO

 LOCALIZAÇÃO 15701 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL 33160

 TIPO Condomínio de alto luxo frente ao Oceano

 INCORPORADORES  Chateau Group 
Fortune International Group

 ARQUITETO Arquitectonica

 DESIGN DE INTERIORES Michele Bönan

 TOTAL DE UNIDADES 212

 PLANTAS BAIXAS 5 Residências + Coberturas

 ÁREA  Residências de 1605 a 3640 pés quadrados 
(149 m2 a 338 m2) Coberturas de até 6.320 pés 
quadrados (587 m2)



PROPRIEDADE E CONSTRUÇÃO

•  Impressionante torre de 198 metros diretamente 
com 76 metros de praia em Sunny Isles Beach

•  Administrado por The Ritz-Carlton 
Hotel Company

•  Espetacular Design do escritorio  Arquitectonica 
e  paisagismo exuberante da divisao 
Arquitectonica GEO.

•  Decoracao de Interiores deslumbrantes de 
Michele Bönan

•  212 residências que variam entre 149 a 338 metros 
quadrados; coberturas de até 587 metros quadrados

• Grande porte cochère
•  Privilegiada localizacao entre o Aventura Mall e 

Bal Harbour Shops, e os aeroportos internacionais 
de Miami e Fort Lauderdale

•  Impressionante lobby de dois andares sustentado 
por quatro andares de vidro com vistas para a piscina 
e para a praia

RESIDÊNCIAS

•  Plantas baixas espaçosas com vista ao oceano, 
da cidade e do Canal Intracoastal

•  Altura do pe direito de três metros, e quatro metros 
e meio nas coberturas

•  Terraços espacosos, com piscinas privadas em 
determinadas Penthouses

• Eelevador privado para cada residência
•  Cozinhas projetadas com armários italianos, 

bancadas de granito, eletrodomésticos europeus, 
refrigerador de vinho, máquina de cappuccino, 
e muito mais

• Armários ‘walk-in’ em todos os dormitórios Master
•  Lavanderia com lavadora e secadora
• Tecnologia de casa inteligente
•  Previamente cabeadas para acesso à Internet 

e Wi-Fi de banda larga
•  Acomodações com quarto de empregada 

em determinadas residências 

COMODIDADES

•  Infra estrutura de praia particular, incluindo 
cabanas, espreguiçadeiras e guarda-sóis

•  Restaurante de praia oferecendo serviço de praia 
e piscina,e de entrega em residência

•  Piscina do amanhecer com acesso direto `a praia
•  Kids Club, com jogos na area externa e interna 

circundado por uma bela fonte com chafariz
•  Piscina do por do sol, com área de massagem ao 

ar livre, piscina semi olimpica e duas banheiras 
de hidromassagem

•  Fitness Center de última geração com 
vista ao Oceano

•  Wellness Center com vista direta do Oceano, 
com áreas de tratamento, sauna e Steam.



•  Estacionamento com manobrista 
e concierge 24/7

• Lobby com atendimento 24/7
• Serviços de governanta
• Limusine e motorista
• Personal chef
• Passeio com cachorro
• Locação de barco
• Correio expresso
• Babá e cuidados infantis
• Personal fitness training
• Compra de supermercado
• Programa de ausência do proprietário
• Reserva de voo particular e comercial
• Reserva de restaurante e diversão noturna
• Locação de iate
• Reserva em Spa/Salão
•  Reserva de teatro e demais 

entretenimentos
• Reserva de golf
• Encomenda de arranjos florais
• Cuidados e manutenção de plantas

*Alguns serviços incorrem custos adicionais

COMODIDADES DO CLUBE

Dentre as varias areas comuns da propriedade no 33° andar , o clube 
privado tem seu pe direito bem elevado e cercado por infindáveis 
vistas em todas as direções. As comodidades do clube incluem:

• Sala de Cinema
• Lounge
• Área de café da manhã
• Duas áreas de bar, incluindo um bar na area de jardim.
• Sala privada de jantar com cozinha de preparação
• Business Center
• Biblioteca
• Instalações para lavagem de carros e carga para carros elétricos

SERVIÇOS

O Lifestyle do The Ritz-Carlton Residences, Sunny Isles Beach será definido por um 
serviço impecável  com entertenimento de praia. A seguir, estao alguns exemplos dos 
serviços oferecidos*:

• Serviço de entrega 24 horas
• Entrega de jornais
• Entrega de correspondências e pacotes
•  Expedição de correspondências 

e pacotes em gerais
• Serviços de secretária e cartorio.
• Serviços de tabelião
• Organizador de atividades
• Informação para Shopping.
• Reservas no The Ritz-Carlton Hotel
• Serviço de despertador
• Personal Shopper
• Planejamento de eventos
• Arranjos para locação de equipamentos
•  Preparação de estoque de cozinha na 

sua chegada
• Lavandaria e limpeza a seco
•  Serviços de costureira e de alteracao 

de roupas.
• Serviços de engenharia
• Jantar na residencia & Buffett



Conhecido no setor de 
desenvolvimento imobiliário 
por seu compromisso inabalável 
com qualidade e luxo, o Fortune 
International Group exige alto 
padrao de entrega em todos 
os seus empreendimentos. 
Liderado pelo visionário 
fundador Edgardo Defortuna, 
a Fortune é movida por uma 
liderança perspicaz, com sua 
equipe própria experiente e 
especializada  pela vivência 
de mais de 30 anos no setor 
imobiliário do sul da Flórida; 
A Fortune é uma autoridade 
reconhecida e um pioneira na 
cidade. Com seu foco direcionado 
para excepcionais propriedades à 
beira-mar, o portfolio daFortune 
International Group inclui : 
Jade Residences na Brickell Bay, 
Jade Beach, Jade Ocean, Jade 
Signature, Artech, Auberge 
Beach Residences e Spa Fort 
Lauderdale, Hyde Resort & 
Residences, Hollywood, entre 
outros empreendimentos.

O Château Group é uma empresa 
líder no desenvolvimento 
imobiliário com mais de 35 
anos de desenvolvimento de 
projetos residenciais, comerciais 
e de uso misto. Fundada por 
Sergio e Manuel Grosskopf, 
seus empreendimentos recentes 
incluem o desenvolvimento das 
duas torres das mais emblemáticas 
de Buenos Aires, na Argentina: o 
Chateau Libertador e o Chateau 
Puerto Madero. Em Punta Del 
Este, no Uruguai, o Chateau 
Group desenvolveu o Le Jardin 
Residences, Beverly Tower, Coral 
Tower e o Millenium Tower. Em 
Miami, o Chateau Group foi co-
incorporador do 900 Biscayne e 
do Quantum on the Bay e está 
atualmente concluindo o Chateau 
Beach Residences, assim com  
o Fendi Chateau Residences. 
O Chateau Group abriga uma 
estrutura corporativa totalmente 
integrada com experiência 
multifacetada.

Com sede em Miami e com 
escritórios em todo o mundo, a 
Arquitectonica é uma importante 
presença no cenário arquitetônico 
global. Liderados por Bernardo 
Fort-Brescia, a empresa 
recebeu a atenção e aclamação 
popular ecrítica praticamente 
desde o início, graças a um 
modernismo ousado que foi 
imediatamente identificado com 
um renascimento na paisagem 
urbana de Miami. Hoje sua obras 
abrange o mundo inteiro, com 
projetos em 54 países nos cinco 
continentes. Entre seus famosos 
projetos incluem a sede europeia 
da Microsoft em Paris, o Museu 
do Bronx, em Nova York, o Centro 
Internacional de Finanças, 
em Seul, o Mandarin Oriental 
Hotels, em Xangai e Guangzhou, 
e o Icon Brickell, em Miami.

Michele Bönan é um arquiteto e 
designer de interiores aclamado 
internacionalmente que vive 
e trabalha em Florença. Ele 
esteve envolvido em projetos 
de design em todo o mundo, 
desde Nova York a Miami e 
Londres, e de Florença a Capri. 
Os hotéis e resorts projetados 
por Michele Bönan incluem o 
Cipriani Restaurante e Casa Tua, 
em Miami. Em Florença, Itália, 
ele projetou o Hotel Lungarno, 
JK Place, Hotel Continentale, 
Hotel Gallery Art e o Palazzo 
Tornabuoni. Seus projetos em 
outras partes do mundo incluem 
JK Place, em Capri, Heidelberg 
Suites, em Heidelberg e o Hotel 
Portrait Suites, em Roma.



A
B
C
D
E

3 + dormitorios + quarto de serviço/4,5
3 + sala de estar/3,5

2/2.5
2 + dormitorios/2,5

4 + sala de estar + quarto de serviço/ 5,5

3,080
2,475
1,605
1,735
3,640

235
325
245
245
475

3,315
2,800
1,850
1,980
4,115

286
230
149
161
338

22
30
23
23
44

308
260
172
184
382

DETALHES DAS UNIDADES

Unidade Cama/Banho Interior
Pe2

Interior
M2

Terraço
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Terraço
 M2

Total
Pe2

Total
 M2

The Ritz-Carlton Residences, Sunny Isles Beach are not owned, developed or sold by The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. or its affiliates (“Ritz-Carlton”). Sunny Isles Property Venture L.L.C. uses The Ritz-Carlton marks under license from 
Ritz-Carlton, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations made herein.

THIS IS AN ARTIST RENDERING BASED ON PLANS AND CONCEPTS WHICH ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.  NO GUARANTEE IS MADE THAT THE FEATURES, AMENITIES OR FACILITIES DEPICTED WILL 
BE BUILT, OR, IF BUILT, WILL BE OF THE SAME TYPE, SIZE OR NATURE AS DEPICTED.

   Oral representations cannot be relied upon as correctly stating representations of the Developer. For correct representations, make reference to the documents required by Section 718.503, Florida Statutes, to be furnished by a seller to a 
                buyer or lessee. The Developer is Sunny Isles Property Venture, LLC which has a right to use the trademark names and logos of Fortune International Group and Chateau Group. The rendering contained herein is an artist impression, 
           conceptual interpretation, proposed only and merely intended as illustration.  No guarantee is made that the described features, services, amenities or facilities will be available or built.  Developer reserves the right to make any 
modifications, revisions or withdrawals in its sole discretion and without prior notice.  All improvements, design and construction are subject to first obtaining permits and approvals for same by the relevant authorities.  This is not an offer to 
sell, or solicitation of offers to buy, in states where such offer or solicitation cannot be made.


