
REVISTA

NA CIDADE,
NO ESTILO,
DE FRENTE.

O novo estilo de  
vida urbana na baía.  

O endereço do 
apartamento mais 

procurado em Miami.



Quando Rockwood Capital de Nova York, adquiriu 
o mais novo e maior condomínio no último outono, 
iniciou-se um majestoso e moderno programa de 
investimentos em milhões de dólares para o 
lançamento desse empreendimento na Primavera, 
que culmina este mês e no qual o Miami Herald  
descreveu como sendo “ O início oficial de uma 
nova era de condomínio em Miami.”

Com o histórico nome “Vizcayne”, este é o mais 
novo, maior e o marco mais promissor na Avenida 
Biscayne, no qual as torres gêmeas, compostas de 
49 andares, referenciam a história da baía Biscayne 
e o centro de Miami.

Estratégicamente localizado entre o novo centro 
em expansão, que se estende desde o rio para o 
Centro das Artes e, junto a Brickell, se estendendo 
para o norte.

O exclusivo corretor de Vendas Internacionais do 
Grupo Principal, Craig Studnicky, descreve esse 
majestoso projeto da seguinte maneira: “Completo. 
Disponibilizamos desde estúdios com preços a 
partir de US$ 200.000 à espetaculares coberturas, 
com preços a partir de 1 milhão. Vizcayne tem a 
mais ampla gama, as melhores oportunidades de 
escolhas e na melhor localização no centro de 
Miami. Combinado a espetaculares vistas da Baía 
de Biscayne, este é o bairro mais quente da cidade. 
Vizcayne é o verdadeiro epítome do que o mundo 
espera, um ícone em termos de condomínio na 
cidade de Miami. “

ISG Philip Spiegelman acrescenta: “Os compradores 
de imóveis, desde Nova York a São Paulo, esperam 
encontrar luxuosos condomínios em Miami. Que 
oferecem uma ótima e vibrante localização, com 
vista panorâmica para o mar e Vizcayne tem o 
melhor de ambos. Eles desejam ter essa vista  
espetacular e panorâmica, dentro de uma 
conceituada e renomada arquitetura.  
Vizcayne é indiscutivelmente, o melhor sobre os 
dois pontos de vista.

Eles procuram pelo melhor estilo de vida, com as 
mordomias de um resort e Vizcayne oferece tudo 
isso e muito mais. Possuindo uma ampla área de 
lazer, com 3 andares de club house, com spas, 
saunas, jacuzzis, completo fitness center, cinema, 
extenso e luxuoso salão para festas, além de 3 
piscinas, envolvidas por uma magnífica vista para a 
baía de South Beach... onde, por sinal, seus 
proprietários, também poderão desfrutar como 
membros da associação do Nikki Beach Club”.

“O que surpreende os compradores e seus 
corretores”, complementa Spiegelman, “O projeto 
VIZCAYNE, é um novo conceito em 
empreendimentos, com excelentes e acessíveis 
preços, e com difícil concorrência no mercado. E no 
qual, os demais condomínios possuem dificuldades 
em competir.

O preço de um estúdio,  gira em torno dos U$ 200 
mil dólares, e uma cobertura de dois andares, com 
40 andares mais elevados, o valor está abaixo de 
U$ 2 milhões de dólares. Vizcayne definitivamente é 
exclusivo e único neste mercado.”

Exclusivamente representado por 
International Sales Group.
Vizcayne abrirá ao público em abril, com uma ampla gama de 
modelos decorados, com vistas espectaculares e com um centro 
de vendas centralizados sob o piso 34. Valet parking gratuito e 
estacionamento à entrada do lobby na torre Sul, localizado na 
253 NE 2nd Street, ao lado da Biscayne Blvd. Para obter maiores 
informações, acesse www.vizcayne.com, ou ligue para 786.347.7440.

ROCKWOOD
CAPITAL

APRESENTA
O NOVO

TROFÉU DE 
CONDOMÍNIOS

EM MIAMI:
VIZCAYNE.

“ Vizcayne é o epítome do que 
o mundo espera, em um ícone 
condomínio em Miami.”

ISG’s Craig Studnicky



UM SÍMBOLO NO HORIZONTE DE MIAMI, 
COM A BAÍA DE VIZCAYNE A SEUS PÉS.

Vizcayne é âncora do novo bairro no centro florescente ao lado 
norte do rio, onde novos e  conceituados hotéis e restaurantes, 
marcam presença em constante crescimento ao longo da  
Costa da baía.



A CIDADE À NOITE É UMA CIDADE VIVA.

Em uma dramática vista, olhando para 
o norte sobre as torres Vizcayne, você 
verá as luzes da Biscayne Boulevard 
no caminho ao longo da Baía, 
atravessando o shopping Bayside, a 
American Airlines Arena, o novo Museu 
Park, para o Centro das Artes Cênicas e 
muito mais.

Da ressurgente Brickell Avenue até o Centro das Artes Cênicas e 
isso vai muito mais além. Cada bloco e  ruas, mostram novas lojas 
e casas noturnas. Milhares de moradores da cidade criaram uma 
hop, estilo de vida urbano, cosmopolita, com classe, sofisticação, 
diversão, que cresce a cada semana.

Biscayne 
Blvd.

Bayfront Park

Brickell Key

Viceroy 
Hotel

Four 
Seasons

Key Biscayne



DE LOFTS A 
COBERTURAS.
E A MAIS AMPLA
ESCOLHA DE
EXIBIÇÕES E 
TAMANHOS
DA CIDADE.

Preços no Vizcayne vão desde U$ 200 mil a U$ 
2 milhões de dólares. Com uma rica gama em 
propriedades, compostas desde estúdio, lofts, 1-3 
quartos e mais dois andares de coberturas.



RESORT EM CASA – DIA E NOITE
Duas visões de um Vizcayne no melhor estilo resort, oferece, além de três piscinas, um club 
house composto de três andares, em uma extensa e magnífica aréa de lazer, com quase um 
quarteirão, da mais bela vista da cidade, direto para a Baía.

Em um design oval e moderno, os três andares do clubhouse, são absolutamente completos. 
Oferecendo desde pista de corrida a saunas. Perfazando, um completo e inteiro andar de 
centro de fitness, composto de equipamentos da marca Precor, sala de ginástica, yoga e 
zumba. Um outro luxuoso e extenso piso, para salão para festas, com bilhar, cozinha e bar. 
Dispondo, ainda de mais um andar inteiro, com serviços completo de spa, com modernas 
salas de tratamento facial, corporal, manicures, jacuzzis, saunas e piscinas.



Nós somos comprometidos com o texto e o espírito da política dos EUA, para a realização de oportunidades iguais de habitação 
em toda a Nação. Encorajamos e apoiamos uma publicidade positiva em um programa de marketing, no qual, não existem 
barreiras, para a obtenção de uma  habitação por causa de raça, cor, religião, sexo, deficiência física, status familiares ou origem 
nacional. Representações orais, não podem ser invocadas como acertadamente afirmando representações do desenvolvedor. 
Para fazer representações corretas e referência aos documentos exigidos pela seção de 718,503, dos Estatutos da Flórida, 
devem ser fornecida por um desenvolvedor a um comprador. Obter o relatório da propriedade exigido pela Lei Federal e lê-lo 
antes de assinar qualquer documento. Nenhuma agência Federal julgou o mérito ou valor, se houver, desta propriedade. Todas 
as características, dimensões, desenhos, materiais gráficos, fotos, representações conceituais, planos e as especificações não 
são necessariamente, uma descrição precisa e estarão sujeitas a alterações sem aviso prévio, e o desenvolvedor se reserva no 
direito de fazer modificações. Todos os preços estarão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Todas as melhorias de design 
e construção estarão sujeitas primeiro a obtenção de licenças e aprovações apropriadas. Esta não é uma oferta de venda ou 
solicitação de oferta para compra, de unidades de condomínio em Estados, onde tal oferta ou solicitação não podem ser feitas.


