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Localizado no bairro de Aventura, Flórida, nos Esta-
dos Unidos, o mais recente lançamento da Faccin 
Investiments irá proporcionar aos seus futuros mo-

radores uma nova experiência quando o assunto é mo-
rar bem. O edifício a beira-mar, com 11 andares e 191 
unidades conquista, não só pela infraestrutura completa, 
mas também por sua sofisticação. O projeto concebido 
pelo arquiteto Carlos OTT e o designer de interiores 
Yabu Pushelberg será construído em uma área de cinco 
hectares com apartamentos de três e quatro dormitórios, 
além da penthouse. 

Com varandas com mais de 40 m², com vista para o mar, 
churrasqueira e superfície de granito, os apartamentos também 
contarão com alta tecnologia da Apple Home e elevadores 
velozes com acesso privativo. Os outros destaques ficam por 
conta da piscina com borda infinita de frente para o oceano 
Atlântico, um centro de fitness, estúdio de ioga, ambientes 
para café e lanche e serviço de concierge cinco estrelas. 
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Unindo sofisticação, luxo, eficiência e uma vista  
paradisíaca o mais novo empreendimento da Faccin 

Investiments, conhecido como Echo Aventura chega para 
revolucionar o mercado imobiliário da Flórida
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Para aqueles que possuem animais de estimação, o 
empreendimento conta ainda com serviços de pet para 
todos os residentes, assim como café da manhã gratuito 
e manobrista 24 horas. Os valores dos imóveis variam de 
US$ 793 mil a US$ 3,1 milhões. 

Para que a compra dos imóveis fora do Brasil não seja 
um bicho de sete cabeças, a Faccin Investments, há dez 
anos no mercado, presta toda a assessoria necessária. 
“Construímos um excelente relacionamento com os in-
corporadores dos projetos ao longo dessa década e esta-
mos sempre conectados diretamente com o show room 
de vendas para prover 
todos os detalhes do 
empreendimento, como 
maquetes, acabamen-
tos, vídeos, fotos, plan-
tas e lista de preços”, 
conta Cássio Fonseca.

>  Grupo Faccin Investments
 Tel: (EUA) 1-954-478-6530
 (Brasil) 55-11-4063-4613
 (Nextel)  159*224086*6
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