Veredas Buritis Condomínio-Clube: o seu condomínio pronto para morar em Colina de
Laranjeiras
Idealizado para proporcionar momentos especiais a você e à sua família, o Veredas Buritis
Condomínio Clube reúne tudo o que é necessário para uma boa qualidade de vida: a segurança
e o conforto de um clube completo com mais de 20 itens de lazer somados à comodidade de
estar perto de tudo em Colina de Laranjeiras, Serra. São apartamentos de dois e três quartos
com suíte, home office e varanda gourmet.
Localização
O condomínio-clube se localiza em Colina de Laranjeiras, um bairro que não para de crescer e
valorizar. Sua localização privilegiada conta com supermercados (Carone e EPA), escolas,
faculdades, hospitais, e amplo comércio que atende as demandas de toda a família. Perto do
Shopping Montserrat, o bairro também fica próximo a principal rodovia federal, a BR 101, e a
poucos minutos da avenida Central, em Laranjeiras.
Lazer
A área de lazer, entregue totalmente mobiliada e decorada, conta com mais de 20 itens.
Eles incluem: piscina de adulto com raia de natação, piscina infantil e piscina biribol, bar e
churrasqueira da piscina, deck molhado, solarium, parquinho, campinho gramado, gazebo, salão
de festas aberto e fechado, espaço gourmet, sauna com sala de repouso, academia, sala de
estética e massagem, brinquedoteca, quadra recreativa, varanda de jogos, entre outros.
Segurança
O condomínio ainda conta com segurança 24 horas para garantir mais tranquilidade ao dia a dia
com guarita, cerca elétrica, controle de entrada e saída de veículos e pedestres, câmeras de
segurança e sistema de videomonitoramento.
Conforto
Os apartamento tem dois e três quartos com suíte, podendo chegar a 73,46m², varanda
gourmet. E até duas vagas de garagens. Cada torre do empreendimento é atendida por dois
elevadores.

Ficha técnica:
Nome: Veredas Buritis Condomínio-Clube
Localização: Colina de Laranjeiras, Serra/ES
Próximo a supermercados, shoppings, academias, escolas, hospitais e todos os serviços de
Laranjeiras
Tipologia: aptos de 2qtos e 3qtos com suíte, varanda gourmet e home office
Lazer Completo: piscina de adulto com raia de natação, piscina infantil e piscina biribol, bar e
churrasqueira da piscina, deck molhado, solarium, parquinho, campinho gramado, gazebo, salão
de festas aberto e fechado, espaço gourmet, sauna com sala de repouso, academia, sala de
estética e massagem, brinquedoteca, quadra recreativa, varanda de jogos, entre outros.
Segurança: guarita para porteiro, sistema de interfonia, câmeras de segurança, fechamento do
condomínio com muro e gradil, cerca elétrica.

Condição de pagamento: financiamento direto com a Morar em até 240x, e possibilidade de
imóvel usado na troca durante o mês de setembro (consulte condições).
Status de construção: pronto para morar.

