Para você,
		 um mar de felicidade.

Mediterranée é o nome em francês do Mediterrâneo,
mar de águas mornas que aquece o verão do sul
da Europa. Mas você não precisa ir tão longe para
conhecer as vantagens da região turística mais
visitada do mundo. O Mediterranée Residence é
um condomínio estilo resort de praia, localizado
no Porto das Dunas. Com varanda gourmet e
churrasqueira a gás, os apartamentos e coberturas
duplex têm o tamanho ideal para você viver bons
momentos com sua família. É só escolher o seu e
aproveitar o melhor da vida.

Perspectiva Ilustrada da Fachada

Perspectiva Ilustrada da Tenda Zen

Perspectiva Ilustrada do Parque Aquático

Melhor que morar ao lado de
um parque aquático, só mesmo
ter um dentro de casa.

Perspectiva Ilustrada do Parque Aquático

Perspectiva Ilustrada do Playground

Perspectiva Ilustrada da Quadra Poliesportiva

Perspectiva Ilustrada do Fitness by Reebok

Área de lazer completa. Igualzinha a sua felicidade.

Seja bem-vindo ao espaço onde a diversão é garantida. Aqui você conta com uma estrutura de lazer completa
para toda a família. Um verdadeiro sonho para as suas crianças e para aquela que existe dentro de você.

Ampla área de lazer.
		 Só o Oceano Atlântico tem 106.200.000 km2.

Perspectiva Ilustrada do Restaurante

Perspectiva Ilustrada do SPA
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Coberturas duplex dos blocos A e E com hidromassagem. Caso as coberturas sejam planas, a hidromassagem é opcional, conforme cláusula contratual.

BLOCO B
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Com uma área total de 13.440m2, o condomínio foi projetado para aproveitar os espaços da
melhor forma, integrando os ambientes entre si e, principalmente, com a natureza. São 4 opções
de apartamento e ampla área de lazer para você curtir um lugar do tamanho da sua felicidade.
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Espaço de sobra para o seu bem-estar.
E para tudo aquilo que você sempre sonhou.
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BLOCO D
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• Quadra Poliesportiva

• Solarium

• Estação de Alongamento

• Tenda Zen

• Playground

• Tenda de Jogos

• Fitness By Reebok

• Parque Aquático com:

• Restaurante

Piscina com Raia

• Spa com Hidromassagem

Piscina Infantil

• Sauna com Sala de Repouso

Deck Molhado

• Praça dos Bebês

2 Hidromassagens Aquecidas

Varanda gourmet e churrasqueira.
Quem disse que apartamento não é
também área de lazer?

O Mediterranée tem o ambiente perfeito para você e sua família
viverem momentos especiais. São 4 opções de apartamentos,
todos com varanda gourmet e churrasqueira a gás. Em diferentes
tamanhos, os apartamentos foram projetados para garantir seu
maior conforto e, principalmente, a sua felicidade.

Perspectiva Ilustrada da Varanda da Cobertura de 176m2

Perspectiva Ilustrada da Sala de Estar/Jantar da Cobertura de 176m2

Suíte completa pra
você esquecer de tudo
o que tem lá fora. Quer
dizer, menos a piscina,
a área de lazer e o mar.

Na hora de projetar as suítes pensamos em
atingir o mais alto padrão de qualidade: o seu
bem-estar. Por isso, preparamos um espaço
aconchegante com toda a privacidade e conforto
que você merece.
Perspectiva Ilustrada da Suíte do Apartamento Tipo

Perspectiva Ilustrada da Sala de Estar/Jantar do Apartamento Tipo

Não foram só os paisagistas que prepararam as melhores plantas.

Apartamento Tipo 65m2

Apartamento Tipo 88m2

Comodidade é isso: até na hora de escolher o tamanho
do apartamento você tem diversas opções.

Cobertura Duplex 130m2

Cobertura Duplex 176m2

Localização privilegiada:
					bem longe do stress.

Você completa nossas obras.

A J. Simões Engenharia é sinônimo de força, segurança e, principalmente, qualidade em
construção no Ceará e no Brasil. Juntas, suas obras executadas somam mais de 700.000m2 em
todo o país. Sua competência é atestada por certificações como ISO 9001-2000 e PBQP-H nível A,
além de ter resultado no Prêmio Master Imobiliário com o empreendimento Ilhas Oceânicas. Seu
know-how em empreendimentos de luxo permitiu que a empresa fosse anfitriã da Casa Cor 2006
e construtora oficial da Casa Cor 2008. Todo o cuidado com a confiabilidade não se resume ao
andamento das obras, mas abrange uma série de fatores que influem diretamente na qualidade
de vida dos clientes após a mudança. Isso porque a J. Simões acredita que um empreendimento só
está completo quando se enche de felicidade. Por essa história de sucesso, a J. Simões Engenharia
é garantia de solidez, experiência e credibilidade para realizar o grande sonho da sua vida.

Vendas:
3198.6666 - 3133.4050



Ambientação de interiores:

www.mediterraneeresidence.com.br
Material preliminar sujeito a alterações. Divulgação proibida, preparado para treinamento interno. Em atenção à lei 8.078/90, esclarecemos que as fotos, cores e ilustrações deste folder tem
caráter exclusivamente promocional, por se tratar de bem a ser construído. 1. A decoração é mera sugestão. 2. As áreas indicadas são áreas aproximadas. 3. Os revestimentos a serem
utilizados na construção estão especificados no Memorial Descritivo. 4. Não será entregue o mobiliário das unidades. 5. As plantas do empreendimento poderão sofrer variações decorrentes
do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 6. Mapa meramente ilustrativo sem escala.

Av. Mar Mediterrâneo, esquina com
Rua Leão Marinho - Porto das Dunas.

CELENE GURGEL
MIRNA ALBUQUERQUE

Arquitetura:

Paisagismo:

Financiamento:

Coordenação de Vendas:

Realização:

Você completa nossas obras.
www.jsimoes.com.br

