Diferenciais:
Preparamos um apartamento cheio de estilo. Começando pelo seu. Os detalhes fazem toda
a diferença na hora de escolher o lugar onde morar. No Jardins de Sintra não é diferente.
Sua arquitetura demonstra em cada ambiente uma forma de integrá-los. O acabamento
valoriza os espaços internos, tornando-os mais claros e aconchegantes. Tudo para
proporcionar o conforto que você precisa e a qualidade de vida que sua família merece.

Projeto:
Com tanta praticidade, vai sobrar tempo para estar com quem você ama. O Residencial
Jardins de Sintra é um empreendimento diferenciado, projetado de acordo com as
necessidades das famílias modernas. Aqui você vai conquistar a tranquilidade que precisa
para viver o lado bom da vida.

Residence:
A sua vida vai mudar. E pra melhor. São 2.372 m² de uma área cercada por um belo projeto
paisagístico que une natureza e lazer, tudo com a funcionalidade e praticidade que você
precisa para aumentar à sua qualidade de vida. Área privativa de 75,80 m², com sacada,
sala de estar/jantar, cozinha tipo americana, área de serviço, suíte casal, suíte e suíte
reversível, tudo que você precisa para morar bem.
E para quem quer mais espaço, o Jardins de Sintra também tem uma ótima opção: a
cobertura com 165 m² bem projetados e espaço gourmet. Aqui você vive tranquilo, seja pela
segurança ou pelo espaço zen. O Jardins de Sintra ainda possui piscina com deck, fitness,
home cinema, kids club, espaço gourmet, jardins projetados, salão de festas com copa,
salão de jogos, quadra poliesportiva e duas vagas na garagem.

Informações gerais:
Incorporação: WR ENGENHARIA e CÁFE
Construção: WR ENGENHARIA
Área do Terreno: 2.372 m²
Localização: Rua Professor Jacinto Botelho, 1080 - Guararapes (próximo ao Iguatemi).

Características dos imóveis:
1 torre residencial com 67 unidades, 17 pavimentos , 2 subsolos + 1 térreo + 13 tipo +
1cobertura, 5 aptos por andar (tipo) , 2 aptos por andar (cobertura),
2 vagas de garagem (tipo), 4 vagas de garagem (cobertura) , 2 elevadores
Piscina , Quadra esportiva, Deck c/ churrasqueira, Salão de Festas, Salao de Jogos, Kid’s
room, Fitness, Espaço zen, Espaço gourmet na cobertura, Jardins.
Pavimentos 1 a 13: Área privativa 75,80m2, Sala estar/jantar, Suíte Master, Suíte
Reversível, 1 Quarto Social, Cozinha tipo americana, Área de serviço com WC
Pavimento 14 (cobertura): Área privativa 165,35m2, Suíte Master, Suíte Reversível, 1
Quarto Social, Cozinha tipo americana, Área de serviço com WC, Terraço,
Piscina

