
Você tem um 
encontro marcado com o

Verão 2021



Pay Per Use Segurança Estrutura 
e Lazer

Automação Green 
Building

Curtir
Sua família vai

cada momento



Faça parte do condomínio resort mais exclusivo de atlântida.

São mais de 4.200m² de lazer de alto 
padrão para curtir o ano inteiro.

Piscinas adulto, infantil e spa



Salão de Festas e Estar



Espaço Gourmet



Churrasqueiras



Espaço Teen



Espaço Kids



Cancha de Futebol



Academia completa



Deck Piscina



Estar Externo



você só precisa se preocupar
 em aproveitar.

Luxo é quando 



Conheça todas as comodidades do sistema 
pay per use, que você pode contratar e usar 
quando quiser, e pagar apenas o que utilizar.

• Camareira e limpeza do apartamento
• Instrutores na academia
• Equipe de recreação para crianças e adolescentes
• Concierge
• Loja de conveniência
• Kit para churrasco (carvão, carnes, 
• pães, bebidas, etc.)
• Limpeza do salão de festas
• Limpeza da churrasqueira
• Serviço de alimentação para festas  

at home ou no salão de festas
• Estrutura na beira da praia



Clube de Praia



Sustentabilidade

De forma inédita, no litoral gaúcho, o Atlântida Green Square 
possui os conceitos de sustentabilidade. 
O empreendimento segue as diretrizes da Certificação LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) do US Green 
Building Council, de forma a reduzir os impactos no ambiente 
e conscientizar moradores e visitantes da importância de 
preservar os recursos naturais.

Green building

Os green buildings baseiam seu projeto na valorização e 
preservação de um tripé fundamental: os fatores ambientais, 
os fatores sociais e os fatores econômicos da área onde 
será implantado. O resultado você poderá ver no Atlântida 
Green Square: mais produtividade e conservação dos 
recursos naturais, além de proporcionar custos reduzidos de 
manutenção e uma crescente valorização do seu imóvel.

Benefícios e Conforto

• Vidros duplos em dormitórios;
• Painéis arquitetônicos nas fachadas;
• Pré-aquecimento de água dos apartamentos com sistema 
solar de alta eficiência;
• Pré-aquecimento da piscina com sistema solar;
• Captação de água da chuva para irrigação;
• Automação da iluminação;
• Sistema automatizado de medições individuais de água e gás;    
• Gerador de energia para todas as áreas condominiais. 



Diversas opções de plantas
Unidades decoradas e 

prontas para curtir o ano inteiro



Apartamento 
com sacadão

3 dormitórios, sendo 
1 suíte e banheiro de 

serviço

138,17m² privativos

Planta referente aos finais:
506A, 510B e 706A



Duplex
166,50m² privativos

3 dormitórios, 
sendo duas suítes 

e estar íntimo

Living Apartamento Duplex



Apartamento 
Duplex

3 dormitórios, sendo
2 suítes e banheiro

de serviço

166,50m² privativos

Planta referente aos finais:
202A, 204B, 403A, 409A, 607A,

608A, 602B, 604B

Superior Inferior



Apartamento
com 2 sacadas
3 dormitórios, sendo
1 suíte e banheiro de

serviço

133,46m² privativos

Planta referente ao final:
606A



Apartamento
com 2 sacadas
3 dormitórios, sendo
1 suíte e dependência

completa

170,37m² privativos

Planta referente aos finais:
201A e 706B



3 dormitórios

Apartamento Com 1 grande sacada
177,10m² privativos

Living Apartamento



Apartamento
com sacadão

3 dormitórios, sendo
1 suíte e dependência

completa

177,10m² privativos

Planta referente aos finais:
305B, 410A e 501A



Consulte unidades 
com móveis sob medida



Apto. Tipo 501A Apto. Tipo 305A Apto. Duplex 604B



Cancha de Futebol

Piscina Adulto, Infantil e spa

Salçao de Festa e Espaço Gourmet

Churrasqueiras

Academia, espaço teen e espaço kids

Apto. Tipo 706B

Apto. Duplex 607B

Apto. Duplex 608B

Apto. Duplex 409A

Apto. Tipo 410A



Prédio com Habite-se e  Individualizado no Registro de  Imóveis de Xangri-lá/RS.

www.atlantidagreensquare.com.br

Visite os Decorados
Av. Central, 1891 - Atlântida

Gerenciamento:


