
Tudo que faz bem a você 
em um só lugar!



Um lugar para 
viver a sua 
felicidade por 
completo
O Felicitá Alto Petrópolis foi pensado em cada 

detalhe para proporcionar bem-estar no dia a dia 

da vida urbana moderna. Exigente nas questões de 

qualidade, lazer e segurança é perfeito para quem 

quer o melhor da vida em um só lugar.



O ponto exato onde a 
proximidade, a conveniência
e a mobilidade se encontram.

Venha viver no Alto Petrópolis, junto à Protásio 

Alves, com acesso fácil a tudo que sua vida precisa: 

ir e voltar do trabalho rapidinho, fazer compras, 

jantar fora com quem você adora, passar uma tarde 

no parque e ter uma enorme rede de produtos e 

serviços à sua disposição.

AV. PROTÁSIO ALVES | 2 min.

SESC | 3 min.

AV. SATURNINO DE BRITO | 3 min.

AV. ANTÔNIO DE CARVALHO | 4 min.

PARQUE GERMÂNIA | 7 min.

SHOPPING IGUATEMI | 8 min.

PUCRS | min.

3ª PERIMETRAL | min.

Rua Carumbé, 130



Bem-estar por 
dentro e por fora
A fachada do empreendimento destaca-se na 

paisagem, valorizando o entorno. Das modernas 

linhas arquitetônicas aos espaços privativos e de 

lazer, tudo foi pensado para proporcionar qualidade 

de vida e criar ambientes onde o bem-estar 

transborda em todos os detalhes.

Bom gosto é viver aqui.



 

Lazer completo 
é felicidade sem 
limites

A infraestrutura de lazer do Felicitá é garantia de 

bons momentos. Um empreendimento pensado 

para quem vive em um ritmo alto astral, repleto de 

espaços que transbordam boas energias para você 

aproveitar muito com quem é especial para você.

PISCINA | SALÃO DE FESTAS | PERGOLADO
COM CHURRASQUEIRA | FITNESS | QUADRA 
POLIESPORTIVA | PLAYGROUND



Piscina



Salão de Festas



Academia



Playground



Hall de Acesso



Do tamanho 
certo para os 
seus sonhos
O conforto que você merece e o espaço que você 

precisa em plantas desenhadas para oferecer 

funcionalidade e aconchego no dia a dia. Perfeito 

para o seu estilo de vida e para viver os melhores 

momentos com a sua família.

2 a 3 Dormitórios

com 1 Suíte

De 54 a 70 m2

1 a 2 Vagas Cobertas



Living apartamento decorado



Living apartamento decorado



Dormitório apartamento decorado



Suíte apartamento decorado



2 DORMITÓRIOS
com 1 Suíte
57 m2

1 Vaga Coberta



2 DORMITÓRIOS
com 1 Suíte
54 m2

1 Vaga Coberta



3 DORMITÓRIOS
com 1 Suíte
70 m2

Churrasqueira 
2 Vagas Cobertas



3 DORMITÓRIOS
com 1 Suíte
66 m2

Churrasqueira 
2 Vagas Cobertas



Incorporação registrada na R01 matrícula 199.319 no Registro de Imóveis da 3ª Zona de Porto Alegre.

INFORMAÇÕES E VENDAS
upincorporacoes.com.br/felicita


