
O máximo em 
comodidade,

incomparável
na tecnologia

Portaria

Recuada da rodovia, trazendo mais segurança para os moradores. 

Composta de 3 faixas de entrada e 3 de saída, incluindo via mais larga 

para acesso de veículos maiores e caminhão de bombeiro. 

Sede do Condomínio

Localizada ao lado da portaria, com estacionamento próprio, externo 

ao condomínio. Maior segurança, já que visitantes e prestadores 

de serviços que busquem a administração não precisam entrar no 
empreendimento. Inclui sala de segurança e instalações para terceiros 

Praça do Jet Ski

Localizada próxima à segunda portaria de acesso direto à lagoa, 

possui estrutura para lavagem de jet skis e pequenas lanchas, além de 

quiosque com bar de apoio, estrutura de banheiros e ducha.

Portaria de serviço

Exclusiva para moradores, a portaria de serviço permitirá um fácil 

acesso à vizinhança, repleta de serviços de primeira necessidade 

como farmácia, padaria e mini mercados. O morador poderá trafegar 

livremente na comunidade, sem a necessidade de sair pela portaria 

principal. Terá acesso facilitado também para à laguna e à praia.

Conhecida como “o Caribe Brasileiro”, com um mar verde que 

encanta a todos, piscinas naturais de águas cristalinas e barreiras 

de corais que transformam praias em verdadeiras piscinas, Maceió 

é uma cidade privilegiada. É também chamada de “Paraíso das 

Águas”, e a origem de seu nome, na língua Tupi “Maçayó”, significa 

“o que tapa o alagadiço”. Além das praias paradisíacas, a Lagoa de 

Mundaú, as Lagunas e a linda Ilha de Santa Rita delimitam a melhor 

e mais nobre área para de morar bem em Maceió. Entre a Lagoa, a 

Laguna e o verde mar de Maceió, surge o Vista Lagoa.

Quem é que
não sente saudade
De um dia de sol
em Maceió

“ “

Luiz Gonzaga

UMA CIDADE

Paisagismo

O projeto considerou espécies diferentes em cada 

quadra, propiciando individualidade e exclusividade: 

cada rua será única, diferente de todas as outras, 

não existindo lotes de muro e consequentemente 

propiciando mais segurança. No coração do projeto, 

vizinho às instalações do clube, foi prevista grande 

área verde integrada a 2 bacias de contenção .
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Localização e acesso

O Vista lagoa está localizado a aproximadamente 15 

minutos do centro de Maceió. O acesso é rápido e fácil, 

graças ao retorno localizado na frente do empreendimento, 

além de faixa exclusiva de desaceleração até a portaria, 

propiciando praticidade e segurança para os moradores. 

Conta ainda com uma extensa área verde na parte frontal 

do empreendimento, garantindo mais privacidade aos lotes.

Um projeto 
idealizado como 

os melhores 
condomínios da 

Florida.
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Espaço Gourmet

Bar/Deck Molhado

O lugar perfeito 
para reunir a família 
e viver momentos 
incomparáveis.

Churrasqueira

Salão de Festas
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Salão de Festas

Espaço Gourmet

Piscina Infantil

Piscina - 2 raias de natação

Deck Molhado
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O mar

A laguna

Quadra Poliesportiva

Playground

Academia

Salão de Jogos6

Bar da piscina

Quadra de Tênis

Quadra de volei de areia

Churrasqueiras

Campo de Futebol
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DESFRUTE DE UMA
    ÁREA DE LAZER

Arquitetura limpa e que valoriza a integração com as áreas verdes. 

Um clube de lazer completo, incluindo piscina adulto com raias para 

natação e infantil, bar de apoio com deque molhado, salão de festas, 

espaço gourmet, espaço fitness, salão de jogos, playground, praça 

do jet ski, churrasqueiras integradas à área das quadras, sendo elas: 

tênis, poliesportiva, vôlei de areia e campo de futebol Society. Lazer e 

exclusividade para toda a família.

14

16

15

15

15

3

13

4

E M P R E E N D I M E N T O S

A m p l i e  o  v i v e r


