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Material sujeito a alterações.



Distância em
horas de voo:

São Paulo – 03:15
Belo Horizonte – 02:30

Brasília – 02:20
Goiânia – 02:45
Manaus – 03:10

Belém – 01:30
São Luís – 01:00

O sol sempre
aparece no Ceará.

Faça o mesmo. 

FORTALEZA

O amarelo brilhante do sol, o azul imenso do oceano e o branco 

puro das dunas vão compor um cenário mágico para se viver à 

beira mar, na mais surpreendente localização do litoral cearense.

O sol sempre
aparece no Ceará.

Faça o mesmo. 

Foto do local



Ser Mandara é apreciar a beleza

e viver a natureza intensamente.

É não ter pressa. Ter tempo.

Definir onde, quando e como

vão acontecer os seus melhores 

momentos. É dominar a arte da 

felicidade. Viver a essência. Descobrir 

que o seu destino pode ser ainda mais 

belo, em uma privilegiada área com 

mais de 900 mil m2 de puro encanto, 

banhados em sua extensão por 1,6 km 

de praia .

Domine o tempo. Encontre seu destino.

Foto ilustrativa

Fotos ilustrativas



Parque eólico

via de acesso ce 025

1,6 km de Praia

Beach Park

Distância em minutos:
Aeroporto – 40 minutos

Shopping Iguatemi – 30 minutos

Avenida Beira Mar – 41 minutos

Colégio Christus – 18 minutos

Beach Park – 06 minutos



Um destino planejado para oferecer estrutura, 
serviços e facilidades à beira mar.

Mais que um marco imobiliário, Mandara é um destino. Belo, inesperado e completamente 

planejado para você viver o bem-estar e conforto o tempo todo. Sem contratempo. Cercado

de uma infraestrutura que oferece tudo o que você precisa, além de uma variedade de serviços

e facilidades que vão encantar e mostrar que a vida pode ser surpreendente todos os dias.

Pórtico de acesso ao Complexo Mandara Porto das Dunas futuros condomínios residenciais

Via de acesso ce 025Via Paisagística de acesso aos condomínios residenciais
do Complexo Mandara Porto das Dunas, com aleia de palmeiras

praia

Duna preservada

imagem ilustrativa da via paisagística

vila
mandara
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L A N A I



VILA
MANDARA

Praça de convivência, restaurante, guarderia, vila comercial com lojas em uma área especialmente 

planejada para confraternizar, se divertir, facilitar ou, simplesmente, admirar tanta beleza.

imagem ilustrativa da Vila Mandara - lojas

As ondas vêm e vão.Você vai querer ficar para sempre.

Imagem Ilustrativa da Vila Mandara

Planta baixa da Vila Mandara



Mandara traz uma nova essência da vida 
inspirada na mais antiga e quarta maior ilha 
do Havaí. Um lugar que vive em plena sinergia 
com a natureza através de uma grande porção 
de água doce, um maravilhoso lago e uma 
exuberante cachoeira, a Kauai Falls.
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Foto da Ilha Kauai
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Mandara apresenta:

Razão e emoção em novas perspectivas

O sucesso Mandara está trazendo mais um 

surpreendente lançamento. Mandara Kauai. 

Um empreendimento que vai deixar você 

cheio de razões e emoções para querer 

trazer sua família para viver essa imensa 

felicidade.

Foto ilustrativa



Projetistas:

decoração de áreas comuns
Debora Aguiar

ARQUITETURA
Idea! Arquitetura e design

paisagismo
Benedito Abbud
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1.900m2

Clube privativo 
com mais de

1,5kmCircuito de cooper de

200m de frente mar

50mPiscina com
de raia

3 quadras
4 playgrounds temáticos

5.400m2

de complexo aquático

80.000m2 de terrenoMais de

de Área verde e Paisagismo
35.000m2

de lago
3.200m2



Ficha Técnica:

Implantação

Implantação

Empreendimento: Mandara Kauai

Localização: Aquiraz - Ce

Terreno: 85.900,00m2

Realização e Incorporação: CBR 011 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Número de pavimentos tipo: térreo com maison + 3 pavimentos

Metragem dos apartamentos: Village A (Moana) - 148,69m2 

                                                   Village B (Makani) - 113,65m2 e 125,94m2

Vagas por apartamento: Village A (Moana) - 03 vagas

                                         Village B (Makani) - 02 vagas

Projeto de Arquitetura: Idea! Arquitetura e Design

Projeto de Paisagismo: Benedito Abbud

Projeto de Decoração das Áreas comuns: Debora Aguiar 

Projeto de Instalações: Fase Engenharia

Projeto de estrutura: Hepta Engenharia
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Imagem ilustrativa da implantação do Mandara Kauai
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DIVERSÃO E ESPORTES 

 

Quiosque apoio às quadras com 

churrasqueira e forno de pizza

Quiosque gourmet com vista para 

o lago, churrasqueira e forno de pizza

Campo gramado

Quadra poliesportiva

Quadra de tênis

Circuito de cooper de 1,5km

Lago

Ambientes de apoio 

Administração

Bicicletário

Quiosque Central com churrasqueira 

e forno de pizza

COMPLEXO AQUÁTICO 

 

Piscina infantil

Solarium

Estar na água coberto

Bar Molhado

Piscina Adulto

Piscina borda infinita

Piscina com raia de 50 metros

Ilha descanso com jacuzzi

Ilha diversão

Biribol

Deck Molhado

travessia

 

CLUBE KAUAI 

Espelho d’água

Estar sobre espelho d’água 

Estar com pergolado

Varanda

Varanda de festas

Fitness

Massagem

Espaço mulher

WCs sanitários

Sauna

Duchas

Descanso com banheira SPA

Depósito

Salão de festas com espaço

gourmet

Copa

Salão de jogos

Varanda de jogos

Brinquedoteca

VILLAGES 

RESIDENCIAIS 

Village  Moana A

Village  Makani B
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ACESSO E CIRCULAÇÕES 

Acesso de Veículos

Saída de Veículos

Acesso Pedestre

Guarita principal

Entrada e saída de serviço

Portaria de Serviço

Acesso à praia

Guarita Praia

Praça de acesso aos Villages

Vagas de estacionamento

Boulevard central com espelho d’água

e coqueiros

Passeio Principal de contemplação

Rotatória

PRAÇAS  

 

Praça de boas-vindas

Praça de eventos

Praça da diversão

Praça das fontes

Day Beds com vista para o mar

Praça dos encontros

Lounge com vista para o lago

Estar de apoio à quadra

Maisons

Redário

PLAYGROUNDS 

Playground Bebê de 0 a 4 anos

Playground Navio pirata de 5 a 7 anos

Play Radical de 8 a 12 anos

Play Superação de 8 a 12 anos
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Moana Privilégio é ter um tapete azul de água         
             estendido todos os dias aos seus pés.

Perspectiva ilustrada da fachada do Village A



Makani Com vista para o lazer, seus dias
                vão começar com um brilho nos olhos.

Perspectiva ilustrada da fachada do Village B



A imensidão do azul já começa 
antes da areia da praia.

Com um maravilhoso e grandioso 
complexo aquático com mais 
de 5.400 m2, seus dias serão 
verdadeiros mergulhos em um 
universo de bem-estar que você e 
sua família sempre mereceram.

Perspectiva ilustrada da piscina central



Perspectiva ilustrada da piscina infantil

Os pequenos também ganharam grandes lugares de destaque 
dentro do Mandara Kauai. Com uma área de lazer com 
35.000 m2, seus filhos vão ter espaços de sobra para 

praticarem aquela arte que eles mais gostam de fazer: ser feliz.

Ambientes especialmente 
desenvolvidos para deitar,  

rolar e mergulhar.
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Perspectiva ilustrada do detalhe da piscina

Perspectiva ilustrada da piscina infantil



O lazer proporcional à sua alegria.
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Perspectiva ilustrada da quadra de tênis

Perspectiva ilustrada do detalhe do playground



Perspectiva ilustrada da quadra de tênis

Mandara Kauai é sinônimo de diversão 

em todos os sentidos. E mais do que isso, 

aqui ela ainda ganhou toques de requinte 

e classe. Viva intensamente toda essa 

exclusividade e lazer diferenciado

que só o Mandara tem a lhe oferecer.

Ponto para você que 
tem gosto refinado.

Pratique viver sua felicidade todos os dias.

Perspectiva ilustrada do salão de festas
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Mar, lago e piscinas. Mais de 80.000m2 
cercados de água por todos os lados.



Comece ou termine o dia 
fazendo alongamento de bem-estar.

Equipado com modernos aparelhos, você vai 

exercitar o seu lado saudável em um ambiente 

sofisticado e repleto de charme.
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Perspectiva ilustrada do fitness
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Sua razão se encantou 
pelo projeto arquitetônico. 
Sua emoção, pelo novo 
projeto de vida.

Foto ilustrativa



Uma varanda de encher os olhos 
para onde quer que você olhe.k a u a i

Perspectiva ilustrada da varanda do apartamento Village de 148 m2



Perspectiva ilustrada da sala do apartamento de 126m2
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PLANTAS

Planta ilustrada com sugestão de decoração. As áreas são privativas. Os móveis e equipamentos não são parte integrante do contrato. As 
medidas são internas e de face a face das paredes. Opção de planta válida até 06 meses após o início das obras.

Planta Tipo

Moana    148m2



Planta ilustrada com sugestão de decoração. As áreas são privativas. Os móveis e equipamentos não são parte integrante do contrato. As medi-
das são internas e de face a face das paredes. Opção de planta válida até 06 meses após o início das obras.

Planta Tipo

Makani    126m2

Planta ilustrada com sugestão de decoração. As áreas são privativas. Os móveis e equipamentos não são parte integrante do contrato. As medi-
das são internas e de face a face das paredes. Opção de planta válida até 06 meses após o início das obras.

Planta Tipo

Makani    113m2



Tudo para você ter
o que mais deseja: tranquilidade. Ter mais tempo para aproveitar a vida é primordial nesta época 

de tantas demandas e ao mesmo tempo de tantas oportunidades. 
Viver num empreendimento que lhe oferece uma gestão condominial 

especializada significa estar conectado a todas as oportunidades
para otimizar o uso do tempo. É contar com infraestrutura

e facilidades de serviços altamente eficazes.

Os serviços básicos (inclusos 
na taxa condominial) são:

• Concierge
• Central de Atendimento 24h
• Controle de Acesso 24h
• Segurança Patrimonial 24h
• Central de Manutenção 
• Central de Limpeza 
• Manutenção de Paisagismo 
• Serviços de piscina
• Serviços de praia

Os serviços Pay-Per-Use (pagos 
quando utilizados) são:

• Lavanderia
• Baby Sitter
• Personal Trainer 
• Buffet
• Manutenção Pesada
• Pacotes de Limpeza
• Limpeza Pós-Obra
• Fornecimento de Água Mineral
• Fornecimento de Congelados
• Aulas de Tênis
• Aulas de Natação
• Jardinagem

Foto ilustrativa
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Sustentabilidade

Hoje em dia, a qualidade de vida é um diferencial que destaca qualquer 

empreendimento. O Mandara faz questão de preservar não apenas o 

seu bem-estar, mas também os recursos naturais. Para isso, faz uso 

racional dos materiais e utiliza modernas técnicas construtivas que 

minimizam qualquer impacto sobre o meio ambiente.

dispositivos economizadores
de energia elétrica

equipamentos para racionalização e 
redução do consumo de energia.

coleta de pilhas
e baterias usadas

local para coleta e contato com 
ongs que reciclam estes materiais.

coleta seletiva de lixo

infraestrutura para seleção e 
armazenamento de materiais 
recicláveis.

bicicletário

espaço destinado ao estacionamento
de bicicletas.

Acessibilidade

itens projetados para proporcionar 
autonomia e conforto aos portadores 
de necessidades especiais.

dispositivos economizadores
de água

itens de redução do consumo de água.

empresa amiga da natureza

compromisso e preocupação em todo 
o processo, minimizando o impacto 
ambiental.

medidores individuais
de água e gás
redução de desperdício e fácil 
identificação de vazamentos.



COnSTruTOrA MArquISe

InCOrPOrAçãO IMOBIlIárIA e OBrAS PúBlICAS. 

Ao longo de 37 anos, a Construtora Marquise consolidou-se como uma das mais importantes do País. 

Genuinamente cearense, a construtora cresceu até tornar-se um grupo formado por dez empresas atuantes nos 

segmentos de construção civil, limpeza urbana, hotelaria, finanças, comunicação e gestão de água e esgoto. 

Presente em 11 estados brasileiros, o grupo emprega mais de 5 mil profissionais. Hoje, são mais de 200 obras, entre 

empreendimentos imobiliários comerciais e residenciais de alto padrão, além de obras públicas de infraestrutura.

A visão de futuro e o acompanhamento das demandas do mercado fazem da Construtora Marquise uma referência. 

em permanente inovação, identificamos oportunidades que se concretizam na realização de grandes obras e 

sucessos de vendas, utilizando os mais modernos conceitos de arquitetura, ao mesmo tempo em que atendemos 

a todas as expectativas de bem-estar, funcionalidade e espaços bem planejados, em localizações valorizadas. 

nossa atuação é fundamentada nos princípios de alta qualidade, satisfação do cliente e solidez, sem dúvida, 

nosso diferencial. Dessa maneira, conquistamos a confiança e o respeito de parceiros e clientes.

A Cyrela Brazil realty é uma das melhores incorporadoras do mercado imobiliário do país. São mais de 200 mil 

famílias escolhendo a solidez e a segurança de uma empresa que cresce há 50 anos.

Atualmente, a Cyrela emprega mais de 15.000 colaboradores e investe constantemente em pessoas por meio da 

sua universidade Corporativa e programas de responsabilidade social. uma empresa que faz questão de valorizar 

os bairros onde atua por meio de melhorias urbanas e cuida do meio-ambiente praticando a gestão de resíduos em 

suas obras. uma empresa que faz questão de valorizar a vida das pessoas.

Por todas as suas realizações e história inovadora, a Cyrela construiu um nome respeitado e tornou-se sinônimo de 

qualidade com mais de 53 mil lares entregues, 189 canteiros de obras em andamento em 67 cidades de 16 estados 

brasileiros e no Distrito Federal. 

Traga os seus sonhos para morar e investir num Cyrela.

A Sanca oferece serviços de qualidade comprovada pelo mercado desde 1977 e seu objetivo é agregar o máximo 

de valor aos empreendimentos dos quais participa, atuando no desenvolvimento urbano, em loteamentos, 

incorporações, na construção de residências horizontais e verticais, em prédios comerciais e em projetos nas 

áreas industrial, logística e hoteleira em diversas cidades do país. Com o foco em superar as expectativas dos 

clientes, investidores e parceiros, consolida cada vez mais a imagem de qualidade, conquistada com projetos 

inovadores e diferenciados, lançando novas ideias e conceitos, tendo como características a versatilidade 

e a flexibilidade na incorporação e construção de empreendimentos de alto padrão. A Sanca soma, em sua 

existência, mais de 650 mil metros quadrados de área construída, sempre utilizando materiais de construção de 

alta performace e rígido controle de qualidade, acompanhado dos mais recentes métodos construtivos, técnicas 

e tendências de mercado, proporcionando a garantia de qualidade Sanca.

Mais de 10.000 famílias felizes. Mais de 5 milhões de metros quadrados lançados. Os prêmios mais expressivos 

do setor. O reconhecimento dos clientes e parceiros do mercado imobiliário e seus profissionais. O slogan 

“Mais construtora por m2” não é mero discurso, é um conceito que já nasceu com a TeCnISA, em 1977, e foi 

se solidificando ao longo do tempo. ele resume as crenças, os valores e a filosofia de uma empresa habituada 

aos desafios, comprometida com a inovação em todos os sentidos, socialmente responsável e com uma visão 

ousada de futuro. Presente em diversas cidades de São Paulo e em algumas das principais cidades brasileiras 

com produtos de qualidade inquestionável, hoje a TeCnISA é uma das maiores e mais admiradas construtoras 

e incorporadoras do País. 

A TeCnISA coleciona homenagens e prêmios, entre os principais, o reconhecimento pelo oitavo ano consecutivo, 

o Prêmio Consumidor Moderno de excelência em Serviços ao Cliente 2011. Pelas boas práticas de gestão 

com a inclusão por três anos consecutivos – 2007, 2008 e 2009 – no ranking “150 melhores empresas para 

você trabalhar”, elaborado pela revista Você S/A exame, e a estreia, em 2009, no ranking “As 100 Melhores 

empresas para Trabalhar”, promovida pela revista Época em parceria com o Instituto Great Place to Work. e 

em reconhecimento à geração de valor aos seus públicos, recebeu o Prêmio Intangíveis Brasil 2009 e 2010. 

Pela criatividade e pelo empreendedorismo, recebeu o Prêmio Master Imobiliário 2009 e 2010. São dezenas de 

prêmios acumulados que refletem não somente suas grandes realizações e seu aperfeiçoamento contínuo, mas 

principalmente o foco da empresa: pioneirismo. 

Porque ser TeCnISA é estar à frente do tempo e antecipar o futuro, é ser atual para oferecer o melhor no 

presente. É gerar soluções inovadoras, construir empreendimentos e relacionamentos duradouros e beneficiar 

o cliente aonde ele estiver.

Para mais informações, acesse tecnisa.com.br
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O empreendimento só será comercializado após registro do memorial de incorporação no cartório de imóveis, nos termos da lei nº 4.591/64. Material preliminar sujeito a alterações. 
Os móveis e utensílios são de dimensões comerciais e não fazem parte dos apartamentos. Todas as imagens são meramente ilustrativas e as decorações, apenas sugestões.

Av. Senador Virgílio Távora, esquina com a

Rua Desembargador Leite Albuquerque.

www.destinomandara.com.br

Visite decorados
no stand de vendas.

Mais informações:
85 4006-3161

1. Acesse www.qrdroid.com 
para plataformas Android e 
www.qrcodecity.com para 

iOS (iPhone e iPad 2) e baixe 
gratuitamente o leitor QR Code 

no seu celular.

2. Aponte o visor da câmera 
para o código.

3. Pronto! Assista o filme do 
Mandara Kauai.

http://www.youtube.com/watch?v=tsqc_SdFz8A




