
búzios
UM DOS MAIS INCRÍVEIS
DESTINOS DE SOL E MAR.





UM LUGAR PARA VIVER EM 
ALEGRIA E ESTAR JUNTO 
DE TUDO QUE GOSTA.
Aretê é um bairro planejado e 
exclusivo, com urbanismo e 
sustentabilidade em sintonia com a 
natureza exuberante de búzios.



ALTO YBIRÁ

IMPLANTAÇÃO DO ARETÊ BÚZIOS. 



O MELHOR DE BÚZIOS 
COMEÇA AQUI.
Um exclusivo bairro planejado 
em sintonia com a natureza.



UMA ÁREA PLANEJADA COM A 
MELHOR INFRAESTRUTURA DO BRASIL. 



CLUBE DE
ESPORTES DE ALTA 
PERFORMANCE, 
ATIVIDADES DE LAZER 
E PRAIA.

Piscina com 50 metros de raia.



Quadras de tênis, de areia para 
beach tennis e vôlei de praia, 
poliesportiva para vôlei, basquete, 
futsal e campo de futebol em grama.



8km de pista dedicada ao Ciclismo de 
estrada, projetada com a assessoria
técnica de Walter Tuche.
Equipamento único na América Latina.



Campo de golfe com 18 buracos
e 7 mil jardas, projetado por 
Pete e Perry Dye.
Campo referência na América Latina.



Guarderia de equipamentos para prática de 
esportes náuticos, assinada pelo arquiteto
Octávio Raja Gabaglia.



Na parte alta do Ybirá, com vista 
simultânea para o mar de Búzios e 
para um dos melhores campos
de golfe da América Latina. 



CONDOMÍNIO COM  18 CASAS.



CASAS COM 142M² E 203M².



PISCINA COM DECK 
MOLHADO E INFANTIL.



ESPAÇOS PARA 
CRIANÇAS AO AR LIVRE.





BRINQUEDOTECA 
CLIMATIZADA.



BOSQUE COM TRILHAS E 
ARVORISMO INFANTIL.



SAUNA COM REPOUSO.



AMBIENTES INTEGRADOS.
SALA, COZINHA, VARANDA E 
CHURRASQUEIRA.



VARANDA COM DECK E 
CHURRASQUEIRA EM UMA DAS 
VISTAS MAIS BONITAS DE BÚZIOS. 



REALIZAÇÃO:

Material publicado em março de 2020.

O Aretê é um bairro planejado que, em todas as suas fases, visa ocupar uma área total de 6 milhões de m2 na região da Praia Rasa. O licenciamento e a implantação do bairro que se pretende desenvolver se dará em etapas, condicionado à viabilidade legal e à velocidade das vendas. 

Condomínio Alto Ybirá. Todas as fotos, mapas, perspectivas e plantas contidos neste material publicitário são meramente ilustrativos. Seus elementos de composição podem sofrer alterações de cor, forma, textura e tamanho. As unidades e áreas comuns serão entregues obedecendo ao
projeto executivo e conforme as especificações constantes do Memorial de Incorporação, que prevalecerá em caso de conflito com qualquer outro material ou informação relativa ao empreendimento. Decoração, iluminação, equipamentos e mobiliário das unidades privativas são apenas 
sugestões, não fazendo parte das obrigações de entrega. A decoração e mobiliário das áreas comuns, previstas nas perspectivas, poderão ser modificadas, não sendo entregues os utensílios, adornos e acessórios eventualmente previstos nas imagens. O paisagismo nas perspectivas dos 
terrenos das casas é uma sugestão e o paisagismo das áreas comuns seguirá o projeto executivos e apresenta plantas em porte adulto a ser atingido após a entrega do empreendimento. Memorial de Incorporação protocolado no Cartório Único da Armação dos Búzios.


