Vista do Horizonte: novo condomínio-clube com localização estratégica em Serra

Jardim Limoeiro em breve ganhará mais um condomínio-clube com perfil econômico e a proposta de
atender às necessidades das famílias nos quesitos qualidade de vida, conforto, segurança. O novo Vista do
Horizonte, lançamento da Morar Construtora é enquadrado no programa Minha Casa Minha Vida do
Governo Federal, e conta com a qualidade e compromisso já reconhecidos da construtora, que possui mais
de 37 anos de experiência no mercado.
Localização
Os moradores do condomínio-clube contarão com a comodidade de saber exatamente como vai ficar o
empreendimento e também a área de lazer, podendo, inclusive, visitar o apartamento decorado no
estande de vendas da Morar, em Laranjeiras (Av. Eudes Scherrer de Souza, S/N, Parque Residencial
Laranjeiras - Serra/ES - em frente ao Carone Mall) ou no Vista do Limoeiro Condomínio-clube que fica ao
lado das obras do Vista do Horizonte (Rua Castro Alves, S/N, Jardim Limoeiro - Serra/ES).
Localização é o ponto forte. Jardim Limoeiro é um bairro estruturado, com padarias, farmácias, escolas,
entre outros serviços, ficando próximo ao Shopping Mestre Álvaro, e de avenidas importantes como a
Brasil e a Central de Laranjeiras. As praias de Bicanga e Manguinhos são pertinho e em 12 minutos o
morador chega até à Praia de Camburi, a Capital está a 5 km de distância do Vista do Horizonte.
O Vista do Horizonte será composto por apartamentos com diversas opções de plantas, com distribuição
que privilegia a integração dos espaços com sala de estar integrada com sala de jantar, lavabo e espaço
para home office na área de circulação.
Destaque também para as unidades térreas com quintal privativo que já são uma marca registrada dos
condomínios de apartamentos da Morar. Os apartamentos terão área privativa variando entre 41,36 m² e
51,32 metros quadrados. As plantas podem apresentar a opção 2+1, compostas por dois quartos e um
espaço de múltiplo uso que pode ser usado como home office, closet, quartinho de brinquedos, e até
dispensa.
Lazer
A área de lazer será entregue com todas as áreas comuns decoradas e mobiliadas, equipada com piscina
adulto, quadra recreativa, salão de festas aberto, piscina infantil, solarium adulto, churrasqueira do clube,
salão de festas fechado, campinho gramado, quiosque com churrasqueira, solarium infantil, parquinho e
sala de ginástica.
Segurança
Assim como outros condomínios da Morar, o Vista do Horizonte conta com uma estrutura de segurança
com fechamento do condomínio com muros e/ou gradil, e cerca elétrica e/ou infravermelho, portões de
acesso automatizados, guarita para porteiro 24h, circuito fechado de TV, e pulmão de segurança para
identificação dos visitantes.
Conforto e sustentabilidade
Visando o conforto dos moradores, o Vista do Horizonte contará com elevador em todas as torres e
previsão para ar condicionado Split em todos os quartos. A sustentabilidade será levada em consideração,

com a instalação do sistema inteligente de reaproveitamento de água de chuva para irrigação de jardins,
energia fotovoltaica na área de lazer, bacias sanitárias com sistema dual flush, medidor individual de água,
torneiras com fechamento automático, e paisagismo com árvores frutíferas.
Ficha técnica:
Nome: Vista do Horizonte Condomínio-Clube
Localização: Jardim Limoeiro, à apenas 5 km de Vitória - Próximo a supermercados, academias, escolas,
postos de saúde e Av. Norte-Sul
Tipologia: aptos de 2qtos, 2 qtos com suíte e 2 qtos + 1 espaço múltiplo uso
Preço Promocional: a partir de R$ 139.900,00 (unidade 211E)

Condições de pagamento: condições especiais de lançamento, entrada parcelada pela Morar e
possibilidade de subsídio do governo. 10% de desconto no valor do sinal (consulte condições)
Lazer completo: piscina adulto, piscina infantil, solarium infantil, solarium adulto, quadra recreativa,
quiosque com churrasqueira, sala de ginástica, espaço gourmet (Salão de festas fechado), varanda (salão de
festas aberto), churrasqueira da área de vivência, parquinho, banheiros.
Segurança: guarita para porteiro, sistema de interfonia, câmeras de segurança, fechamento do condomínio
com muro e gradil, cerca elétrica, infravermelho, pulmão de segurança, que separa as entradas dos
visitantes daquelas que os moradores usam.
Unidades privativas especiais: apartamentos térreos com quintais privativos, elevador em todas as torres,
previsão para ar condicionado Split nos dois quartos.
Status de construção: O empreendimento está em obras e tem entrega prevista para dezembro de 2019.

