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Comodidades e Serviços

Características

Residências

Endereço do prédio

• Incorporadora: Two Roads Development

• Designer de Interiores:
Jean-Louis Deniot

• Arquiteto:
Bernardo Fort-Brescia
de Arquitectonica

Pavimento Grand Lobby
• Sala de estar e lobby em mármore
• Lounge de frente para a baía
• Piscina de frente para a baía com vista para o

pôr do sol

Pavimento de Bem-Estar (Wellness) – 7o andar
• Piscina olímpica estilo resort
• Varanda com churrasqueira e cozinha
• Fitness Center de frente para a baía
• Spa com sauna, sauna a vapor, chuveiro e salas

de massagem
• Salão de beleza especializado em escova (Blow

Dry Bar)
• Sala de recreação para crianças

Lounge nas alturas (Owners’ Sky Lounge) – 30o andar
• Salão com bar completo e sala de estar
• Sala de jantar para até 24 convidados
• Biblioteca e home theatre com TV de alta

definição
• Sala de jogos e TV
• Instalações para catering com mesa para chef

Serviços para os moradores
• Duas suítes para hóspedes totalmente

mobiliadas
• Segurança e monitoramento por vídeo 24 horas

por dia
• Mordomo de luvas brancas e porteiro
• Serviços de valet para residentes e hóspedes
• Estacionamento automatizado com atendente
• Estações de recarga para veículos elétricos
• Elevadores privativos de alta velocidade

Serviços especiais de concierge Elysee Attaché
• Acesso a eventos VIP e ingressos especiais
• Recomendações e reservas de restaurantes
• Coordenação de mudança e soluções para

depósitos
• Serviços de decoração de interiores
• Serviços de limpeza e arrumação
• Compradores pessoais (Personal Shopping)
• Serviços de assistência para viagens

disponíveis 24 horas, sete dias na semana, 365
dias ano ano

• Reservas em voos comerciais e privados
• Coordenação para serviços de fitness e bem-

estar na residência
• Agendamento para spa e salões de beleza

• Duas residências por andar
• Plantas com 206 m2 a 515 m2 (2.219 a

5,549 pés quadrados)
• Layouts com 3 a 6 quartos mais escritório
• Varanda panorâmica com 2,5 a 3 metros

de profundidade em cada residência com
vista para o nascer e o pôr do sol

• Vista completa de Biscayne Bay e da linha
do horizonte de Miami e Miami Beach

• Prontas para serem decoradas
• Armários ItalKraft® nas cozinhas e

banheiros
• Eletrodomésticos de aço inoxidável Sub-

Zero® e Wolf®, inclusive fogão a gás
• Torneiras e acessórios Waterworks® no

banheiro master
• Elevador privativo de alta velocidade
• Lavadora e secadora de grande porte
• Janelas e portas do chão ao teto
• Duas vagas de estacionamento para cada

residência

• 57 andares
• 100 residências
• 198 metros de altura

788 NE 23rd Street 
Miami, FL 33137

Stand de Vendas 
2955 NE 7th Avenue 
Miami, FL 33137

Apreciamos a participação de corretores. RECOMENDAMOS NÃO SE BASEAR EM REPRESENTAÇÕES ORAIS COMO SE FOSSEM FEITAS PELO VENDEDOR. PARA OBTER AS DECLARAÇÕES CORRETAS, 
CONSULTE OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS TERMOS DA SEÇÃO 718.503 DOS ESTATUTOS DA FLÓRIDA, QUE SERÃO FORNECIDOS PELO VENDEDOR A UM COMPRADOR OU LOCATÁRIO. Este 
projeto foi protocolado no estado da Flórida e em nenhum outro estado. Isto não constituiu uma oferta de venda nem solicitação de compra de unidades de um condomínio em estados em que uma oferta ou solicitação 
desse tipo não possa ser feita. Os preços e a disponibilidade estão sujeitos a mudança a qualquer momento sem aviso prévio. Igualdade de Oportunidades de Habitação (Equal Housing Opportunity)


