


ADQUIRA E LEIA O RELATÓRIO DE PROPRIEDADE EXIGIDO PELA LEI FEDERAL ANTES DE ASSINAR QUALQUER COISA. NENHUMA AGÊNCIA FEDERAL JULGOU OS MÉRITOS OU VALORES, CASO HAJA ALGUM, DESTA PROPRIEDADE.
REPRESENTAÇÕES ORAIS NÃO PODEM SER CONSIDERADAS COMO REPRESENTAÇÕES DECLARADAS PELA CONSTRUTORA. PARA REPRESENTAÇÕES CORRETAS, CONSULTE O FOLHETO E OS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS ESTATUTOS DA FLORIDA, NO 718.503, A SEREM FORNECIDOS PELA CONSTRUTORA AO COMPRADOR OU ARRENDATÁRIO.

DESIGNED
para a

VIDA TODA



CONSULTE O AVISO FINAL NA ÚLTIMA PÁGINA



UM LUGAR SENSACIONAL
Um refúgio elegante toma forma em Miami Beach.

Nenhum outro local em Miami oferece um ambiente como este: um lugar calmo e reservado, 

mas muito proximo a um centro cosmopolita tao vibrante e trendy, um condomínio 

puramente residencial com paisagem natural e exuberante, e água por todos os lados. 

Separado da natureza apenas por paredes de vidro, você encontrará um ambiente calmo e 

tranquilo ao seu redor, ou se preferir, poderá fazer uma pequena caminhada e mergulhar na 

agitação da cidade.
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SIMPLICIDADE ELEGANTE
O arquiteto Piero Lissoni dá vida ao minimalismo.

Piero Lissoni, em colaboração com a firma de arquitetura de Miami ADD Inc., elaborou cada 

espaço com perfeição, abrindo o cenário paisagístico com vistas emolduradas de forma 

dramática. O limite entre a sua residência e os jardins é praticamente imperceptível.

Esta conexão ao local é evidente por todo lado: do amplo saguão de entrada à piscina no 

terraço da cobertura; da calçada ao longo da marina às plantas tropicais verdejantes que 

bordejam a propriedade.
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NATUREZA e ATENÇÃO
Serviço renomado do The Ritz-Carlton.

Um serviço tradicional com um toque pessoal. Aqui, o staff do The Ritz-Carlton atende de 

forma proativa às suas necessidades. Eles sabem as suas datas comemorativas, como seu 

aniversário, e ajudam a transformá-las em momentos inesquecíveis. Eles se antecipam 

quando você precisa ser levado até o aeroporto, ou tratar do seu animal de estimação, ou 

de uma massagem após a ginástica. Sem ser intruso, o staff atende às suas necessidades e 

desejos, facilitando a sua rotina diária, como se todo dia fosse um feriado.
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The Ritz-Carlton Residences, Miami Beach Nature Plus Nurture
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UM OÁSIS PARTICULAR

The Ritz-Carlton Residences Miami Beach foi construído para o seu estilo de vida atual.

Uma piscina ampla de borda infinita com cabanas privativas e churrasqueira expande a área 

de estar da sua casa. O jardim de meditação, o fitness center, e a sala de projeção ficam a 

apenas alguns minutos do seu quarto. Estes espaços - todos administrados por um staff bem 

preparado - são a garantia de uma residência em um local para descanso, rejuvenescimento 

e harmonia.
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BEM-VINDO À SUA CASA
Um lugar para se recolher. Um lugar para se conectar. Um lugar para viver.

Elegante. Simples. Sutil. Uma casa onde as janelas e as portas se abrem para o som e a 

essência da natureza soprada por uma brisa. Aqui, refeições incríveis são preparadas e 

degustadas com vistas deslumbrantes. No fim de um dia cansativo, banheiros grandes se 

transformam em um refúgio do mundo lá fora, e a suíte máster oferece extrema privacidade 

e conforto. Cada residência foi desenhada para despertar todos os sentidos.
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VIVA A VIDA de forma ABSOLUTA
Um destino para negócios, cultura e beleza natural.

Uma nova Miami acaba de chegar. Em nenhum outro lugar na América, cor, cultura, culinária, 

energia e paixão pela vida coexistem de maneira tão perfeita. Praias, jardins, museus - o lazer 

em Miami é uma verdadeira ciência. Em apenas um dia, você pode comprar sapatos de grife, 

mergulhar com peixes tropicais, visitar uma galeria de arte internacional, jantar em um dos 

restaurante estilo Art Déco e, depois de tudo isso, encontrar refúgio em casa.
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 *  The Ritz-Carlton Residences,           

Miami Beach

1. Sunny Isles

2. Lojas do Bal Harbour

3. Spa Canyon Ranch 

4. Campo de Golfe La Gorce

5. Aeroporto Internacional de Miami 

 a 19 km de casa

6. Miami Design District

7. Campo de Golfe Miami Beache

8. Lincoln Road

9. The Ritz-Carlton, South Beach

10. Museum Park

11. South of Fifth

12. Brickell

13. Fisher Island
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4701 NORTH MERIDIAN, LLC
Equipe de Desenvolvimento

A Construtora do The Ritz-Carlton Residences, Miami Beach é a 4701 North Meridian, LLC, uma parceria 

composta por Lionheart Capital, LLC e Elliott Management Corporation Lionheart Capital, LLC. 

Firma de investimentos imobiliários, sediada em Miami, engajada em investimento, desenvolvimento 

e reposicionamento de bens residenciais, comerciais e do setor hoteleiro - novos e existentes. A Elliott 

Management Corporation administra dois fundos, Elliott Associates, L.P. e Elliott International, L.P., com mais 

de 20 bilhões de dólares de bens sob sua gestão. Fundada em 1977, Elliot é uma das mais antigas firmas de 

investimentos de sua linha, sob administração contínua.

LISSONI ASSOCIATI
Equipe de Design

Com sedes em Milão e Nova York, Lissoni Associati atua em várias disciplinas da arquitetura, imaginando e 

executando visualmente e graficamente de forma impressionante espaços modernos que são um prazer para 

viver, trabalhar e se divertir. Piero Lissoni, o sócio fundador, e seus 70 associados foram premiados por vários 

projetos, como a renovação histórica de Mamilla em Jerusalém, o design de interiores do super iate de 50 

metros de Luciano Benetton, e a recente reforma da Ferrari Club House em Emilia-Romagna, Itália. Lissoni 

Associate é responsável pela criação de estruturas que se transformaram em ponto de referência de algumas 

cidades, como Shilla em Seul e Swire em Xangai.

ADD INC. 
Equipe de Design

Com escritórios em Miami e Boston,  ADD Inc. é um respeitado participante do setor de arquitetura há mais 

de 30 anos. Liderada pelo diretor Jonathan Cardello, a ADD Inc. é responsável por uma arquitetura que 

mistura uma sensibilidade estética regional com uma visão internacional de design progressivo. Os projetos 

da ADD envolvem a comunidade por meio de design, cultivando o aprimoramento e mantendo a conexão 

a ambientes urbanos. Cada projeto da ADD oferece uma visão única ao cliente, aliada de experiência em 

desenvolvimento, processo rigoroso de design e tino comercial inigualável.

 

THE RITZ-CARLTON 
Equipe de Gestão de Propriedades 

The Ritz-Carlton é sinônimo de distinção. Representa uma eterna tradição de excelência, e continua a 

redefinir luxo, com a incomparável garantia dos melhores serviços personalizados do mercado, e uma 

devoção inabalável ao padrão de ouro que fez do The Ritz-Carlton a principal marca de luxo do mundo. 

Proprietários residentes têm acesso ao mesmo impecável serviço oferecido aos hóspedes do Hotel Ritz-

Carlton, além de uma equipe dedicada e confortos disponíveis só para os moradores. Acolhedor e convidativo, 

The Residences oferece um estilo de vida de constante projeção, com um serviço inigualável caracterizado 

por sinceridade, integridade, confidencialidade e respeito.

COLABORADORES:
Uma das residências mais refinadas de Miami surge por meio de fortes alianças.

 
This is not intended to be an offer to sell, or solicitation to buy, condominium units to residents of any jurisdiction where prohibited by law, and youreligibility for purchase will depend upon your state of residency. This offering is made only 
by the prospectus for the condominium and no statement should be relied upon if not made in the prospectus. The sketches, renderings, graphic materials, plans, specifications, terms, conditions and statements contained in this brochure 
are proposed only, and the Developer reserves the right to modify, revise or withdraw any or all of same in its sole discretion and without prior notice. All improvements, designs and construction are subject to first obtaining the appropriate 
federal, state and local permits and approvals for same. These drawings and depictions are conceptual only and are for the convenience of reference and including artists renderings. They should not be relied upon as representations, express 
or implied, of the final detail of the residences or the Condominium. The developer expressly reserves the right to make modifications, revisions, and changes it deems desirable in its sole and absolute discretion. All depictions of appliances, 
counters, soffits, floor coverings and other matters of detail, including, without limitation, items of finish and decoration, are conceptual only and are not necessarily included in each Unit. The photographs contained in this brochure may 
be stock photography or have been taken off-site and are used to depict the spirit of the lifestyles to be achieved rather than any that may exist or that may be proposed, and are merely intended as illustrations of the activities and concepts 
depicted therein. Consult your Agreement and the Prospectus for the items included with the Unit. Dimensions and square footage are approximate and may vary with actual construction. The project graphics, renderings and text provided 
herein are copyrighted works owned by the developer. All rights reserved. Unauthorized reproduction, display or other dissemination of such materials is strictly prohibited and constitutes copyright infringement.  No real estate broker is 
authorized to make any representations or other statements regarding the projects, and no agreements with, deposits paid to or other arrangements made with any real estate broker are or shall be binding on the developer. All prices are 
subject to change at any time and without notice, and do not include optional features or premiums for upgraded units. From time to time, price changes may have occurred that are not yet reflected on this brochure. Please check with the 
sales center for the most current pricing.

The Ritz-Carlton Residences, Miami Beach are not owned, developed or sold by The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. or its affiliates  
(“Ritz-Carlton”). 4701 North Meridian, L.L.C. uses The Ritz-Carlton marks under a license from Ritz-Carlton, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations made herein.
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Central de Vendas no local aberta diariamente:
4701 North Meridian Avenue, Miami Beach, Flórida

 
This is not intended to be an offer to sell, or solicitation to buy, condominium units to residents of any jurisdiction where prohibited by law, and youreligibility for purchase will depend upon your state of residency. This offering is made only 
by the prospectus for the condominium and no statement should be relied upon if not made in the prospectus. The sketches, renderings, graphic materials, plans, specifications, terms, conditions and statements contained in this brochure 
are proposed only, and the Developer reserves the right to modify, revise or withdraw any or all of same in its sole discretion and without prior notice. All improvements, designs and construction are subject to first obtaining the appropriate 
federal, state and local permits and approvals for same. These drawings and depictions are conceptual only and are for the convenience of reference and including artists renderings. They should not be relied upon as representations, express 
or implied, of the final detail of the residences or the Condominium. The developer expressly reserves the right to make modifications, revisions, and changes it deems desirable in its sole and absolute discretion. All depictions of appliances, 
counters, soffits, floor coverings and other matters of detail, including, without limitation, items of finish and decoration, are conceptual only and are not necessarily included in each Unit. The photographs contained in this brochure may 
be stock photography or have been taken off-site and are used to depict the spirit of the lifestyles to be achieved rather than any that may exist or that may be proposed, and are merely intended as illustrations of the activities and concepts 
depicted therein. Consult your Agreement and the Prospectus for the items included with the Unit. Dimensions and square footage are approximate and may vary with actual construction. The project graphics, renderings and text provided 
herein are copyrighted works owned by the developer. All rights reserved. Unauthorized reproduction, display or other dissemination of such materials is strictly prohibited and constitutes copyright infringement.  No real estate broker is 
authorized to make any representations or other statements regarding the projects, and no agreements with, deposits paid to or other arrangements made with any real estate broker are or shall be binding on the developer. All prices are 
subject to change at any time and without notice, and do not include optional features or premiums for upgraded units. From time to time, price changes may have occurred that are not yet reflected on this brochure. Please check with the 
sales center for the most current pricing.

The Ritz-Carlton Residences, Miami Beach are not owned, developed or sold by The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. or its affiliates  
(“Ritz-Carlton”). 4701 North Meridian, L.L.C. uses The Ritz-Carlton marks under a license from Ritz-Carlton, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations made herein.


