A hora certa para pensar no imóvel de verão
Há boas opções de casas e apartamentos em pontos privilegiados do
litoral, caso do Essence Life Residence, na praia do Campeche, da
Rodobens Negócios Imobiliários

Há poucos meses da estação mais esperada do ano, é hora de
começar a pensar onde passar o período de férias de verão. Começar
os preparativos agora é importante para conseguir se organizar e
ajustar todos os detalhes do apartamento ou da casa para aproveitar
por
completo
a
estação
que
se
aproxima.
Não faltam opções para os pontos mais valorizados durante o verão.
É necessário, porém, conciliar a localização ideal com a melhor
infraestrutura. O Essence Life Residence, da Rodobens Negócios
Imobiliários, é exemplo dessa combinação. Localizado em uma das
mais belas paisagens de Florianópolis, na Praia de Campeche, o
empreendimento oferece diferenciais e opções exclusivas de um
clube, além de ficar em uma área de mata nativa com acesso
exclusivo
para
a
praia.
Após três anos de pesquisas e estudos de área com biólogos,
arquitetos e engenheiros, a equipe Rodobens Negócios Imobiliários
conseguiu criar um empreendimento em completa harmonia com o
meio
ambiente.
São apartamentos de 2 e 3 dormitórios, de frente para o mar, com
suíte e área privativa de 87,89 m² a 196,32 m². O empreendimento
traz a marca Stillo Rodobens, que faz referência ao alto padrão de
qualidade, além do conceito “clube de morar”, que inclui área de lazer
com duas salas de cinema, alamedas para passeio, espaço mulher,
espaço para pet-shop, biblioteca, sala para ateliê e trabalhos
manuais, spa, sauna, fitness, lan house, espaço gourmet, lounge,
piscina adulto com raia, piscina infantil, hobby-box na garagem e
passarela
ecológica
para
a
praia
do
Campeche.
Sucesso de vendas, o Essence Life Residence fica a cinco minutos da
Lagoa da Conceição, a dez minutos do Aeroporto e a um quilômetro
da Praia do Riozinho. O empreendimento abre agora suas últimas
unidades
para
os
interessados.
“Além de uma ótima oportunidade para investir, essa é uma grande
oportunidade para conciliar as férias com a tranquilidade e beleza que

só o Campeche pode oferecer”, diz Amilton Nery Junior, diretor de
vendas
e
marketing
da
Rodobens
Negócios
Imobiliários.
O
plantão
de
vendas
está localizado
no
empreendimento, na Avenida Campeche, nº 1.830,
SC. Mais informações podem ser encontradas
www.essencecampeche.com.br ou pela Central de
telefone 0800 603 3100.
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