Projetado por uma equipe de renomados arquitetos, designers e incorporadoras de nível internacional, o Park
Grove combina o design moderno e inventivo com a rica herança cultural da região para criar um ambiente
sofisticado e ao mesmo tempo descontraído. O Park Grove oferece o que há de melhor para o estilo de vida de
frente para a baía, desde suas residências até as comodidades e o clube.

PROJETO ARQUITETÔNICO

OMA . REM KOOLHAAS
DESIGN DE INTERIORES

PAISAGISMO

WILLIAM SOFIELD

ENZO ENEA

Projetado pelos arquitetos de renome internacional OMA . Rem Koolhaas
Amplas vistas da baía e da cidade

RESIDENCIAS

Certificação LEED® Prata

Design de cozinhas e banhos de William Sofield

Serviços de concierge e manobrista 24 horas por dia

Armários italianos com portas de vidro e bancadas de granito

Concierge com tema náutico para reservas de iates, barcos, aulas de vela, etc.

Aparelhos Sub-Zero/Wolf

Serviços de mordomo
Business center privado com salas de reuniões
Jardins com o paisagismo exuberante de Enzo Enea

COMODIDADES

Jardim com esculturas
Obras de arte de escultores e artistas notáveis

Acesso ao clube para todos os residentes do Park Grove

Design de cozinhas e banhos de William Sofield

Organização de eventos e palestras realizadas por líderes de diversos setores, shows

Piscina luxuosa com cabanas privativas

musicais privados de aclamados artistas, sessões privadas de cinema, e eventos

Vista para a baía na sala de refeições para eventos privados

gastronômicos

Piscinas privativas nas coberturas

Serviços de concierge

Adega e armários para vinhos para residentes

Ampla sala de refeições e cozinha com serviços completos com um renomado chef

Espaço interno e ao ar livre para ioga

Biblioteca/Lounge

Ampla sala para conferências/reuniões de executivos com capacidade para

Espaços sociais

vídeo conferência e sistemas integrados de mídia

Centro de condicionamento físico moderníssimo, incluindo:

Biblioteca

Equipamento de condicionamento físico de alta qualidade e pesos gratuitos

Centros de condicionamento físico, recepção e local para correspondências em

Sala para treinamento privado, incluindo estúdio para ioga, Pilates e spinning

cada torre residencial

Spa com salas privadas para tratamentos, vapor e sauna

Área para armazenagem de bicicletas e equipamentos para esportes aquáticos

Armários para homens e mulheres

Saguão para eventos de moradores
Playground interno e ao ar livre
Cinema privativo/Sala de mídia
Sala de jogos para adultos incluindo bilhar e tênis de mesa

TERRA GROUP & THE RELATED GROUP

Aceita-se a participação de corretores. Uma declaração verbal não deve ser considerada como expressão exata da incorporadora. Para obter informações exatas, consulte os documentos exigidos pela seção 718.053 dos estatutos da Flórida que serão fornecidos pela incorporadora, comprador ou locatário. Oferta
não disponível nos locais em que é proibida pelos estatutos do estado. Plantas, características e comodidades estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Todas as ilustrações e plantas são interpretações do artista e estão sujeitas a modificações sem notificação. Este anúncio não está disponível nos estados
de Nova York ou New Jersey ou qualquer outra jurisdição onde a qualificação ou o registro prévio seja obrigatório.
OPORTUNIDADES IGUAIS DE MORADIA

