
80

Imóveis | Faccin Investiments

rande notícia para 
os brasileiros é que a 
Faccin Investiments, 
uma empresa especia-
lizada em comerciali-

zar imóveis para estrangeiros na Flórida, 
já começou a fazer as primeiras reservas 
em grandes empreendimentos imobiliá-
rios. “A procura têm sido muito grande. 
Os projetos são audaciosos e um marco 
para o segmento”, diz Cássio Faccin. 
No caso do edifício Porsche Design, o 
responsável pelo projeto é o empresário 
Gil Dezer, que possui grande visibilida-
de no mercado americano e já esteve à 
frente de empreendimentos conhecidos 
como as Trump Powers.

Os edifícios

Um dos projetos mais comentados e 
esperados de Sunny Isles, o edifício 
Porsche Design Tower, previsto para 
entrega em 2016, terá 132 residências, 
57 andares e metragens entre 450 m² 
e 1.400 m². Curioso que em algumas 
unidades a garagem poderá ser vista 
da sala de estar, ótima opção para co-
lecionadores e apaixonados por carros. 
Em outras opções de planta, a garagem 
ficará um andar abaixo do apartamen-
to, com elevador privativo. Outra 
característica inovadora para Miami 
serão as sacadas com piscinas de 3,5 m 

Luxo em Sunny Isles
Três grandes lançamentos imobiliários na Flórida refletem o luxo aliado ao conforto,  

são eles, o edifício Porsche Design Tower Miami, The Mansions at Acqualina e Regalia

x 6,5 m, cozinha gourmet e uma vista 
espetacular do oceano. O edifício terá 
ainda área de lazer completa, serviço 
de praia, restaurante e um andar com-
pleto dedicado aos amantes de carros, 
onde os proprietários poderão expor 
em uma área aberta junto ao condo-
mínio, com adega privada, um espaço 
interno com restaurante, bar, e varan-
das ao ar livre para relaxar e comparti-
lhar entre amigos. 

Lembrando muito as mais luxuosas 
marcas do mundo, como One Hyde 
Park em Londres - cheia de vitalidade 
e estilo, o edifício The Mansions at 
Acqualina é uma grande oportunida-
de para investimento, além de ser uma 
casa excepcional para a família. Será 
entregue totalmente equipado e aca-
bado com piso de mármore luminoso, 
armários e closets, e terraços de vidro 
até o teto que voam sobre os 46 anda-
res de altura. A elegante ponte de liga-
ção com o Acqualina Resort & Spa vai 
permitir aos proprietários desfrutarem 
de todas as comodidades do Hotel Ac-
qualina, premiado com 5 diamantes.

Apartamentos super-exclusivos, 
distribuídos em 40 andares às margens 
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cristalinas do Atlântico. Assim é o 
projeto do luxuoso Regalia, com todas 
as tower suítes e coberturas com varan-
das e spas personalizadas, cachoeiras 
de massagem e cozinhas completas de 
verão com churrasqueiras. O edifício 
oferecerá aos moradores piscina infini-
ta, uma piscina fria de imersão e hidro-
massagem à beira-mar, centro de fit-
ness com bar de sucos, estúdio de ioga, 
sauna a vapor unissex, salão de vinhos 
com armazenagem privada, uma sala 
de charuto com humidor, simulador 
de golfe e uma sala de cinema.

Um dos grandes diferenciais da Fac-
cin é que a empresa possui um time bra-
sileiro altamente qualificado, que auxi-
lia o interessado em todas as etapas do 
negócio, desde a reserva até a escolha 
do apartamento. “Referente ao edifício 
Porsche Design Tower, o comprador 
que fechar um negócio com a Faccin 
leva um Porsche Panamera para a sua 
garagem”, garante Cássio. 
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