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Idealmente situado ao longo de 435 pés lineares de praia preservada e imerso 
em vistas inesquecíveis do oceano, o The St. Regis Residences, Sunny Isles 

Beach, Miami, representa o ápice de uma vida requintada. Onde a arquitetura 
que define o horizonte, o estilo visionário, a arte impecável e os serviços e rituais 

característicos da St. Regis criam uma experiência singular de luxo em um 
ambiente glamouroso. 

O serviço diferenciado da St. Regis – fundamentado através de um 
conhecimento inteligente – busca inspirar e iluminar, enquanto supera as 

expectativas com experiências além da imaginação. 

THE

INFINITE
BEACH

Residências espetaculares à beira-mar



CARACTERÍSTICAS DAS RESIDÊNCIAS 
–  Plantas baixas espaçosas com vistas desobstruídas do 

oceano, da cidade e da Intracoastal 

–  Pé direito de 10’ 

–  Acabamento completo com pisos e armários embutidos 

nos quartos secundários 

–  Elevador privativo e hall de entrada em todas as 

residências 

–  Cozinhas com design europeu 

–  Aparelhos de primeiríssima linha, incluindo adega 

refrigerada 

–  Closets em todos os quartos principais 

–  Lavanderias com lavadora e secadora grandes 

–  Áreas de serviço em residências selecionadas 

CARACTERÍSTICAS DAS SKY VILLAS E 
DA COBERTURA 
–  Andar inteiro com plantas baixas espaçosas 

–  Pé-direito de 12’ 

–  Amplos terraços com luxuosa piscina privativa 

–  Cozinha externa 

–  Armários com design europeu personalizados 

–  Suítes primárias graciosamente decoradas e aposentos de 

serviço separados com entrada separada 

–  Deslumbrantes vistas de 360 graus do Oceano Atlântico e 

da Intracoastal Waterway 

–  Espaços internos/externos

FASE UM TORRE SUL 
–  750 pés de altura 

–  62 andares 

–  182 residências 

–  Residências com dois, três, quatro, cinco quartos, com áreas 

de 186 a 520 metros quadrados 

–  Sky Villas e Penthouses variam em tamanho de 613 a 930 

metros quadrados 

CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE E 
DA CONSTRUÇÃO 
–  2 torres situadas em 4,7 acres e com 435 pés lineares à 

beira-mar em Sunny Isles Beach, Miami 

–  Majestoso lobby de 12.000 pés quadrados. 

–  Mais de 70.000 pés quadrados de amenidades 

–  Gerenciado pela The St. Regis Hotel Company 

–  Suntuosa entrada de acesso e porte-cochère de 2 andares 

–  Impressionante lobby de dois andares 

–  Edifício residencial totalmente privativo, sem hotel no local 

e sem uso transitório 

–  Perfeitamente localizado entre o Aventura Mall, lojas de Bal 

Harbour, e os Aeroportos Internacionais de Miami e Fort 

Lauderdale 

–  Aceita animais de estimação 

VISÃO GERAL DA PROPRIEDADE E DAS RESIDÊNCIAS



BEACH CLUB
–  Amenidades de praia privativa, incluindo gazebos, 

espreguiçadeiras e guarda-sóis 

–  Bar de praia e churrasqueira com assentos cobertos 

internos e externos, também oferecendo serviço de praia e 

refeições na residência 

–  Gazebos de piscina para uso dos moradores 

–  Espaço gramado multiuso para entretenimento e eventos 

–  Clube infantil / para adolescentes 

–  Piscinas - piscina comum e piscina com raia 

–  Área molhada infantil 

–  Área para churrasco 

–  Parque para cães e spa para animais de estimação no local 

–  Jardim de ervas para corte 

CENTRO DE BEM-ESTAR 

–  Concièrge do spa 

–  Bar de sucos e nutrição saudável 

–  Spa completo masculino e feminino com vestiários 

–  Lounge de relaxamento 

–  Spa de revitalização 

–  Sauna e banhos turcos masculinos e femininos 

–  Salas de tratamento individuais e para casais 

–  Piscinas de hidromassagem com área molhada / ducha 

–  Salão de beleza e barbearia 

–  Terraço de bem-estar e relaxamento ao ar livre com 

piscinas de imersão

CARACTERÍSTICAS DO CLUBE DE 
ATLETISMO 
–  Centro de fitness de última geração à beira-mar 

–  Salas de treinamento multiuso 

–  Sala de spinning 

–  Sala de ioga 

–  Sala de pilates 

–  Sala de treinamento virtual 

–  Terraço de fitness ao ar livre 

LOBBY E DESEMBARQUE 
–  Restaurante exclusivo (aberto ao público) com 

bar lounge e sala de jantar privativa 

–  Jantar e lounge em terraço à beira-mar 

–  Manobrista 24 horas 

–  Recepção no saguão 

–  Salão Nobre com maravilhosa escadaria 

–  Terraço externo coberto à beira-mar 

–  Concièrge 

–  Sala de desenho 

–  Biblioteca e lounge para café da manhã 

–  Terraço coberto à beira-mar 

–  O Business Club conta com o auditório John  

Jacob Astor, escritórios privativos, lounge  

e espaços de coworking 

NÍVEL DO CLUBE 
–  Clube para moradores 

–  Espaço multiuso para eventos 

–  Bar e Lounge 

–  Sala VIP 

–  Suítes para hóspedes* 

DECK DA PISCINA OESTE 
–  Jantar e lounge em terraço à beira-mar 

–  Deck com paisagem urbana e restaurante, bar e 

lounge 

–  Piscina de borda infinita com lounge molhado 

–  Lounges secos 

–  Bar da Piscina Sunset 

–  Gramado e pavilhão de eventos multiuso 

–  Áreas isoladas privativas 

AMENIDADES 

*Como parte das Amenidades Comuns, as Suítes para hóspedes serão 
oferecidas aos proprietários das residências e seus convidados, com preços, 
prazos e condições estabelecidos pela associação do apartamento. 



SERVIÇOS 

SERVIÇOS ESSENCIAIS 
– Líder residencial dedicado 
– Companhia aérea/Reserva aérea privada/Impressão de bilhetes 
– Informações de compras 
– Preparativos de transporte aéreo/terrestre 
– Encomendas de arranjos florais 
– Preparativos de atividades 
– Coordenação de serviços de entrega 
– Reservas de aluguel de automóveis 
– Business Center 
– Reservas de serviços automotivos 
– Coleta de lixo 
– Reservas de hotéis e suítes para hóspedes 
– Reserva de horários para a prática de golfe 
– Informações/Reservas do Restaurante 
– Informações e reservas de passeios 
– Reservas de spa e salão de beleza 
– Informações sobre serviços 
– Coordenação de mudança 
– Serviços de cartório 
– Segurança 24 horas e estacionamento com manobrista 
– Informações e reservas de serviços e cuidados com                         

animais de estimação/canil 
– Prevenção de perdas 
– Informações sobre teatro e entretenimento 
– Serviços de mordomo/porteiro/carregador 24 horas 
– Limpeza das áreas comuns 
– Manutenção das áreas comuns 
– Entrega/Guarda de jornal/revista/pacotes 
– Entregas de higienização 
– Armazenamento de bicicletas 
– Armazenamento do proprietário 
– Preparação de reuniões no auditório/sala funcional com            

tecnologia de conferência

SERVIÇOS GERAIS À LA CARTE* 
– Compras de supermercado 
– Lavanderia/Limpeza a seco 
– Serviços de consertos 
– Lavagem/Detalhamento de veículos 
– Planejamento de viagens e férias 
– Aluguel de equipamentos 
– Fotocópias/Telegramas/Fax 
– Serviços administrativos 
– Planejamento de recepções/eventos 
– Bufê/Refeições nas residências 
– Embalagem e envio por correio 
– Serviços de chef pessoal 
– Manutenção e cuidados com plantas 
– Personal Trainer 
– Serviços de tradução 
– Tratamentos/serviços de spa em casa 
– Serviços de babá/cuidados infantis 
– Cuidados/higiene de pets/Spa 
– Passeios com cães 
– Cuidados em residências vazias 

SERVIÇOS DE LIMPEZA À LA CARTE* 
– Limpeza e aspiração de pisos 
– Limpeza de espelhos 
– Remoção de pó de interiores 
– Limpeza de fornos/cooktops 
– Retirada e troca de lençóis 
– Limpeza de refrigeradores 
– Limpeza de banheiros 
– Lavagem de louças 
– Limpeza de pátios / cozinhas externas / cabanas 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA À LA CARTE* 
– Substituição de lâmpadas/tubos fluorescentes 
– Coordenação de fornecedores e manutenção programada 
– Montagem/Limpeza/Reparo de móveis 
– Remoção/movimentação de lixo 
– Retoques na pintura 
– Conexão de equipamentos eletrônicos 
– Pendurar quadros 
– Pequenos serviços de elétrica e hidráulica 
– Troca de filtros HVAC 

SERVIÇOS DE MORDOMO 
– Coordenação e customização de boas-vindas e chegadas na 

residência 
– Entrega de pacotes recebidos na residência 
– Desembalagem de itens ou encomendas com manobrista 
– Auxílio nas entregas à residência 
– Gestão de fornecedores terceirizados até a residência na ausência 

do proprietário 
– Serviços de embalagem e desembalagem 
– Entrega de mantimentos na residência e desembalagem mediante 

solicitação 
– Coleta e entrega de lavandaria e limpeza a seco 
– Entrega de assinaturas de jornais 
– Auxílio na coordenação da mudança 
– Coordenação da instalação de serviços públicos 

PRIVILÉGIOS DAS RESIDÊNCIAS DE LUXO 
Ser dono inclui a oportunidade de participar do Serviço de reservas de hotéis Luxury Residences da Marriott 
International, que oferece status e amenidades exclusivas em hotéis em todo o mundo  

* Os serviços à la carte podem ser organizados pela equipe de 
concièrge e normalmente são fornecidos por terceiros não afiliados à 



INCORPORAÇÃO E VENDAS 

Fortune International Group 
& Château Group

PROJETO ARQUITETÔNICO 
Arquitectonica

DESIGNER DE INTERIORES 
Anastassiadis

ARQUITETO PAISAGISTA

EDSA

VENDAS 

Fortune Development Sales 
& Château International Realty

18801 Collins Avenue
Sunny Isles Beach, FL 33160

            O The St Regis Residences, Sunny Isles Beach não é de propriedade, incorporado 
ou vendido pela Marriott International Inc., ou suas afiliadas (“Marriott”). La Playa Beach 
Associates, LLC usa as marcas St. Regis sob uma licença da Marriott, que não confirmou a 
exatidão de nenhuma das declarações ou representações aqui feitas. As representações 
verbais não podem ser consideradas como declarações corretas da incorporadora. Caso 
deseje as representações corretas, consulte os documentos exigidos pela seção 718.503 
dos Estatutos da Flórida, a serem fornecidos por uma incorporadora a um comprador ou 
arrendatário. A incorporadora é La Playa Beach Associates, LLC, que tem o direito de usar 
os nomes e logotipos das marcas registradas do Fortune International Group e do Château 
Group. Esta não é uma oferta de venda ou solicitação de ofertas de compra em estados 
onde tais ofertas ou solicitações não possam ser feitas. A apresentação aqui contida é uma 
impressão artística, interpretação conceitual, servindo apenas como proposta e meramente 
ilustrativa. Nenhuma garantia é feita de que os recursos, serviços, amenidades ou instalações 
descritos estarão disponíveis ou serão construídos. A incorporadora reserva-se o direito de 
fazer quaisquer modificações, revisões ou retiradas a seu exclusivo critério e sem aviso prévio. 
Todas as melhorias, projeto e construção estão sujeitos à obtenção prévia de licenças e 
aprovações pelas autoridades competentes. 


