


EMLAK ÖZETİ

Güney Florida’da lüks gayrimenkul ve emlak alanında lider olan Fortune 
International Grubu ile ünlü Hateau Grubu, Ritz-Carlton Rezidanslarını 
Sunny Isles Beach’e getirmek için güçlerini birleştirdiler.

10 dönümü kapsayan 52 katlı  bina,  250 feet lik bozulmamış sahil alanı 
üzerinde yer almaktadır. 2018 yılında tamamlanmasının ardından, 
Ritz Carlton Hotel’i tarafından yonetilecek olan proje sakinlerine, 
Ritz-Carlton® markası ile eşanlamlı olan kalite ve kişisel dokunum 
içeren efsanevi hizmeti sağlayacaktır.

Muhteşem Sunny Isles Beach’in göbeğinde yer alan Residences, ünlü 
Bal Harbor Mağazaları ile muhteşem Aventura AVM’si arasında yer 
alır ve aynı zamanda hem Miami hem de Fort Lauderdale Uluslararası 
Havaalanlarının yakınında bulunur. Benzeri görülmemiş lüks, 
muhteşem tasarım ve mimari, Güney Florida’nın heyecanı, kültürü ve 
güzelliği ile tamamlanıyor.

BİNA TANITIMI

 YER 15701 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL 33160

 TİP	 Lüks Okyanus Kenarı Daireleri

	 IMAR	GRUBU	 	Chateau Group 
Fortune International Group

 MİMAR Arquitectonica

 İÇ	KISIMLAR	 Michele Bönan

 TOPLAM	DAİRE	SAYISI	 212

	 KAT	PLANLARI	 5 Rezidans +  Penthouse 

 ÖLÇÜ	ARALIĞI	 	Rezidanslar 1.605 fit2 ile 3.640 fit2 arası 
(149 m2 - 338 m2) 5.320 fit2’ye (587 m2) 
kadar Çatı katları 



EMLAK VE İNŞAAT 

•  649 ft boyundaki çarpıcı bina, direk olarak 
Sunny Isles Beach’de yer alan 250 ft’lik okyanus 
kıyısında yer alır

•  The Ritz-Carlton Otel Şirketi tarafından 
yönetilmektedir.

•  Muhteşem tasarım Arquitectonica tarafından ve 
yemyeşil çevre düzenlenmesi ise Arquitectonice 
GEO tarafından yaratılmıştır.

•  Çarpıcı iç düzenleme Michele Bönan 
tarafından yapılmıştır.

•  1.605 ft2 ile 3.640 ft2 arasında değişen 212 
rezidans; 6.320 ft2’ye kadar Penthouse

• Grand Porte Cochere
•  Aventura AVM’Si ve Ball Harbour Mağazaları ile 

Miami ve Fort Lauderdale Uluslararası Havaalanları 
arasında yer alır.

•  Havuza ve plaja bakan dört katlı cam  ile destekli 
etkileyici iki-katlı lobi bulunmaktadır.

REZİDANSLAR

•  Okyanus, şehir ve kıyı manzarasına sahip 
geniş kat planları

•  10 feet üzerinde tavan yüksekliği ve çatı katlarında 
ise 15 feet üzerinde tavan yüksekliği

•  Seçme rezidanslarda büyük teraslar 
ve özel havuzlar

• Her rezidans için özel asansör lobisi
•  Mutfaklar, İtalyan dolaplar, taş tezgahlar, Avrupa  

ürünü elektrikli aletler, şarap soğutucusu, kapuçino 
makinesi ve daha fazlası

•  Tüm ebeveyn yatak odaları, özel gardrop 
odalarını içermektedir

•  Tam boy çamaşır makinesi ve kurutma makinesi 
içeren çamaşır odaları

• Akıllı ev teknolojisi
•  Yüksek hızda İnternet erişimi ve WiFi
• Seçme rezidanslarda servis odaları

HİZMETLER

•  Kabineler, şezlonglar ve şemsiyeler içeren özel 
plaj olanakları

•  Beach Restaurant, havuz başı ve plaj servisleri ile, 
rezidanslara da servis hizmetleri.

•  Plaj bağlantılı havuz güvertesi.
•  Bina içi ve açık alan oyun tesisleri 

içeren Çocuk Klübü
•  Açık masaj alanlı, tur havuzlu ve iki jakuzili 

batı güvertesi
• Teknoloji harikası, okyanusa bakan spor salonu
•  Okyanusa bakan, tedavi alanlı, saunalı ve buhar 

odalı sağlıklı yaşam merkezi



• 24/7  vale park hizmeti ve Concierge
• 24/7 Lobi hizmetleri
• Temizlik hizmetleri
• Limuzin ve şoför
• Kişisel şef
• Köpeği yürüyüş servisi
• Tekne kiralama
• Kurye
• Dadı ve çocuk bakımı
• Kişisel fitnes eğitimi
• Market alışverişi
•  Başka bir yerde ikamet eden ev 

sahibi programı
•  Havayolu ve özel havayolu 

rezervasyonları
• Restoran ve gece eylence düzenlemeleri 
• Yat kiralama
• Spa / salon rezervasyonları
• Tiyatro ve eğlence rezervasyonları 
• Golf başlama zamanı rezervasyonları 
• Çiçek düzenlemeleri siparişleri

*Ek maaliyetli hizmetler

KULÜP DÜZEYİ İMKANLAR

33. kattaki mülkiyette mevcut olan birçok imkanın arasında, özel kulüp 
katı, binanın en tepesinde bulunup, her yönde sonsuz manzara ile 
çevrilidir.  Kulüp düzeyi imkanlar şunları içerir: 

• Medya Odası
• Salon
• Kahvaltı salonu
• Bahçe barı da dahil olmak üzere, iki bar alanı
• Hazırlık mutfaklı özel yemek alanı
• İş merkezi
• Kütüphane
• Araç yıkama ve elektrikli otomobil şarj tesisleri

HİZMETLER

Sunny Isles Beach, Ritz-Carlton Rezidanslarındaki yaşam tarzı, kusursuz hizmetin okyanus 
kıyısı keyfi birleşimi ile tanımlanmaktadır. Aşağıda, sunulan hizmetlerin* bazı örnekleri 
bulunmaktadır:

• Bitki bakımı geliştirme
• Gece teslimat hizmetleri
• Eve gazete teslimi
• Posta ve paket teslimi
• Posta ve paket kargo
• Sekreterlik hizmetleri
• Noter hizmetleri
• Etkinlik düzenlemeleri
• Alışveriş bilgileri
• The Ritz-Carlton Otel rezervasyonları
• Uyandırma hizmetleri 
• Kişisel alışveriş
• Toplantı ve etkinlik planlama
• Ekipman kiralama düzenlemeleri
• Varış hazırlık ve stoklama
• Çamaşır ve kuru temizleme
• Terzi ve dikiş hizmetleri
• Mühendislik hizmetleri
•  Rezidans-içi yemek ve 

yiyecek-içecek hizmeti



Emlak geliştirme endüstrisinde, 
kalite ve lükse olan sarsılmaz 
bağlılığı ile tanınan Fortune 
International Grup, teslim 
ettiği her bina ile yeni 
standartlar belirledi.  Vizyoner 
kurucusu Edgardo Defortuna 
liderliğindeki Fortune, bilgili 
liderliğe, tecrübeli ve anlayışlı 
iç ekibe ve Güney Florida’da 
30 yıldan fazla deneyime 
sahip olarak hem otoritesi hem 
de öncülüğü ile tanınmıştır.  
Olağanüstü sahil emlaklarına 
odaklı Fortune International 
Grubun  portföyünde, Brickell 
Bay’de Jade Rezidansları, Jade 
Ocean, Jade Signature, Artech, 
Auberge Beach Rezidansları 
ve Spa Fort Lauderdale, Hyde 
Resort ve Rezidans, Hollywood 
bulunmaktadır.

Château Gurubu ise, lider bir  emlak 
geliştirme şirketi olup, 35 yıldan fazla 
konut, ticari ve karma kullanımlı 
gayrimenkul şirketidir.  Sergio 
ve Manuel Grosskopf tarafından 
kurulmuş olup, son projeleri Buenos 
Aires, Arjantin’deki en sembolik 
iki kule olan, Chateau Libertador ve 
Chateau Puerto Madero’yu içerir. 
Chateau Grubu, Punta Del Este, 
Uruguay’da Le Jardin Residences, 
Beveryly Tower, Coral Tower 
ve Millenium Tower’ı geliştirdi.  
Chateau Grubu, Miami’de 900 
Biscayne ve Quantum on the Bay’i 
ortaklaşa geliştirmiş ve şu anda 
Chateau Beach Residences’ı ve aynı 
zamanda Fendi Chateau Residences’ı 
geliştirmektedir. Chateau Gurubu, 
tam entegre, çok yönlü uzmanlığa 
sahip kurumsal bir yapıya ev sahipliği 
yapmaktadır. 

Merkezi Miami’de olup, dünyanın 
dört bir yanında ofisleri olan 
Arqutectonica, küresel mimari 
sahnesinde önemli bir yere 
sahiptir.  Bernardo Fort-Brescia 
liderliğindeki firma, hemen hemen 
kurulduğu günden itibaren, cesur 
modernizmi sayesinde, Miami’nin 
kentsel peyzajında bir Rönesans 
olarak tespit edilip, hem kritik 
hem de popüler ilgi ve beğeni 
aldı. Bugün,çalışmaları, beş 
kıta üzerinde 54 ülkede yer alıp 
dünyaya yayılmıştır.  Tanınmış 
projeleri, Paris’teki Microsoft 
Avrupa Genel Müdürlüğü’nü, 
New York’taki Bronx Müzesi’ni, 
Seul’deki Uluslararası Finans 
Merkez’ini, Şanghay’daki 
Guangzhou’yu ve Miami’deki 
Icon Brickell’i içerir. 

Michele Bönan, uluslararası 
üne sahip bir mimar ve iç 
tasarımcı olup, Floransa’da 
yaşar ve çalışır.  New York’tan 
Miami’ye, oradan Londra’ya, 
Floransa’ya ve Capri’ye kadar, 
dünyanın her tarafında tasarım 
projelerindçalışmıştır.  Michele 
Bönan tarafından tasarlanan 
Otel ve Tatil Köyleri, Miami’de 
Cipriani Restoran’ı ve Casa Tua’yı 
da içerir.  Floransa, İtalya’da, 
Hotel Lungarno, JK Place, Hotel 
Continentale, Hotel Gallery 
Art ve Palazzo Tornabuoni’yi 
tasarlamıştır.  Dünyanın diğer 
taraflarındaki projeleri, Capri’de 
JK Place, Heidelberg’de 
Heidelberg Suites ve Roma’da 
Hotel Portrait Suites’i içerir. 



A
B
C
D
E

3 + Çalışma Odası + Servis Odası/4,5
3 + Oturma Odası/3,5

2/2.5
2 + Çalışma Odası/2,5

4 +  Çalışma Odası + Servis Odası/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

DAİRE DETAYLARI

Daire YatakOdası/Banyo İçi
FİT KARE

İçi
M KARE

Teras
FİT KARE

Teras 
M KARE

Toplam
FİT KARE

Toplam
M KARE

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.


