
Gerenciamento: BOOK DE PLANTAS



O ano inteiro!

Você de
Férias

Decks, Piscinas e Solarium

Pay Per Use Segurança Automação Green 
Building

Estrutura 
e Lazer



Faça parte do

mais exclusivo 
de atlântida.

Condomínio
Resort

Duplex e aptos com 3 ou 4 dorms, 
2 ou 3 vagas e Depósito individual

Vista aérea do empreendimento



Academia completa

Espaço Kids

Sua família vai

Cada momento
Curtir



Luxo mesmo é quando você só precisa 
se preocupar em chegar e aproveitar.

*Serviços disponíveis conforme demanda disponibilizada pela Ohtel no aplicativo do 
empreendimento. Alterações durante os diversos meses do ano

Mordomias
Pay per Use
• Camareira e limpeza do apartamento
• Instrutores na academia
• Equipe de recreação para crianças e adolescentes
• Concierge
• Loja de conveniência
• Kit para churrasco (carvão, carnes,  

pães, bebidas, etc.)
• Limpeza do salão de festas
• Limpeza da churrasqueira
• Serviço de alimentação para festas   

at home ou no salão de festas
• Estrutura na beira da praia

*



Diversas opções de plantas



Unidades decoradas e 
prontas para curtir o ano inteiro



Apartamento 
com sacadão

3 dormitórios, sendo 
1 suíte e banheiro de 

serviço

138,17 m² privativos

Planta referente aos finais: 
506A, 510B e 706A



Duplex
166,50m² privativos

3 dormitórios, 
sendo duas suítes 

e estar íntimo

Living Apartamento Duplex



Apartamento 
Duplex

3 dormitórios, sendo
2 suítes e banheiro

de serviço

166,50 m² privativos

Planta referente aos finais:
202A, 204B, 403A, 409A, 607A, 

608A, 602B, 604B

INFERIORSUPERIOR



3 dormitórios

Apartamento Com 1 grande sacada
177,10m² privativos

Living Apartamento



Apartamento 
com 2 sacadas
3 dormitórios, sendo 
1 suíte e banheiro de 

serviço

133,46 m² privativos

Planta referente ao final:
606A



Apartamento 
com 2 sacadas
3 dormitórios, sendo 
1 suíte e dependência 

completa

170,37 m² privativos

Planta referente aos finais:
201A e 706B



Apartamento 
com sacadão

3 dormitórios, sendo 
1 suíte e dependência 

completa

177,10 m² privativos

Planta referente aos finais:
305B, 410A e 501A



Consulte unidades 
com móveis sob medida



Prédio com Habite-se e  Individualizado no Registro de  Imóveis de Xangri-lá/RS.

Todas as fotos e plantas são meramente ilustrativas. Os móveis e objetos de decoração não serão 
entregues com o empreendimento. Medidas dos apartamentos apresentados, conforme NBR 12721.

Gerenciamento:

Entrada principal

Visite os Decorados
Av. Central, 1891 - Atlântida
www.atlantidagreensquare.com.br


