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Mil razões para comprar. 
Tudo para você ser feliz.

Sua razão vai se 
encantar pelo projeto 

arquitetônico.
Sua emoção, pelo novo 

projeto de vida.

Belo, inesperado e completamente planejado 

para você viver o bem-estar e o conforto o tempo 

todo. Mandara Kauai é o destino da sua felicidade, 

com uma infraestrutura mais que completa e 

uma variedade de serviços e facilidades inéditas. 

Venha conhecer. Você vai ver que a vida pode ser 

surpreendente todos os dias.

Av. Senador Virgílio Távora, esquina 
com a Rua Desembargador Leite Albuquerque.

destinomandara.com.br

Visite decorados no stand de vendas.

Mais informações: 85 4006-3161

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 – 6 minutos
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L A N A I

Perspectiva ilustrada da piscina infantil

Perspectiva ilustrada da piscina central

Incorporadora responsável: CBR 011 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.072.120/0001-79, sediada na Avenida Engº Roberto Zuccolo, nº 555, 1º andar, 
sala 88 - parte, bairro Vila Leopoldina, cidade São Paulo, estado de São Paulo. Memorial de Incorporação do empreendimento registrado sob a matrícula n° 18.175, no Cartório da 1ª Zona do 
Registro Geral de Imóveis de Aquiraz - Ceará, R-3-18175, folhas 001V a 005 do livro n° 2-2, datado em 05/12/2011. Projeto arquitetônico: Idea! Arquitetura e Design S.S. Ltda. Em conformidade 
com a Lei nº 4.591/64, as perspectivas e fotos são meramente ilustrativas e não fazem parte da promessa de compra e venda. Todas as áreas indicadas são privativas. Cidade limpa, povo 
civilizado. Não jogue este impresso em via pública. Impresso em maio/2013.

LANÇAMENTO DA 3ª FASE

uma nova fase de mais um 
sucesso de vendas.

OBRAS EM ANDAMENTO
 O PROJETO DE VIDA MAIS ENCANTADOR DO CEARÁ

GANHA FORMA E SE TRANSFORMA EM REALIDADE.
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Apartamentos de 113m2, 126m2 e 148m2

Térreo com Maison + 3 pavimentos com elevador.

Moana: apartamentos de 148m2,
3 vagas de garagem por apartamento

Makani: apartamentos de 126m2 e 113m2,
2 vagas de garagem por apartamento

Pratique viver a felicidade 
todos os dias.

200m de frente mar

Piscina com 50m de raia

Clube privativo com mais de 1.900m

Circuito de cooper de 1,5km

Mais de 80.000m2 de terreno

5.400m2 de complexo aquático

35.000m2 de área verde e paisagismo

3 quadras

4 playgrounds temáticos

3.200m2 de lago

Serviços exclusivos

200m de frente mar

Piscina com 50m de raia

Clube privativo com mais de 1.900m2

Circuito de cooper de 1,5km

 de terreno

 de complexo aquático

 de área verde e paisagismo

3 quadras

4 playgrounds temáticos

 de lago

Serviços exclusivos

Perspectiva ilustrada do Village A-Moana

Perspectiva ilustrada do lago Perspectiva ilustrada do redário Perspectiva ilustrada do bar da piscina

Perspectiva ilustrada da quadra de tênis

Perspectiva ilustrada da varanda do apartamento de 148m2

Perspectiva ilustrada da brinquedoteca
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