


UM LUGAR
INIGUALÁVEL,
PARA VOCÊ QUE
É EXCLUSIVO 

ITANHANDU - MG



A CIDADE DE ITANHANDU 
localizada a 258km de SP
e 245Km do RJ, está encravada 
em um vale, no Sul de Minas 
Gerais, onde o Rio Verde desce 
serpenteando pela Serra da 
Mantiqueira.

Sua nascente encontra-se
a 20 km da cidade, formando 
poços, corredeiras e cachoeiras
de extrema beleza.

As belezas naturais e paisagísticas 
do município são um atrativo
a mais para o turismo esportivo
e de aventura.

ITANHANDU - MG



Com altitudes que variam de 900 a 2.665 metros, o 
esporte é bastante valorizado na região, tais como: a 
prática de montanhismo, moutain-bike, boia-cross, 
motociclismo, passeios de Jeep e caminhadas pelas 
trilhas da região.



O destaque fica para os passeios a 
cavalo que integram o universo de 
possibilidades nas terras itanhanduenses, 
percorrendo itinerários como a Serra 
do Condado, o Alto das Posses dentre 
outros caminhos ecológicos. Itanhandu 
hoje, junto com mais seis municípios 
da região, integra o Circuito Turístico 
Terras Altas da Mantiqueira, faz parte 
do caminho velho da Estrada Real e 
está inserido na APA (Área de Proteção 
Ambiental da Serra da Mantiqueira). 

UNIVERSO DE 
POSSIBILIDADES



A SUA CASA EM 
UM CLUBE HÍPICO

O Clube Pegasus, idealizado pela
Alphaz, onde o seu fundador,
Luigi Romano, apaixonado por hipismo,
trouxe  a união de dois pontos muito
procurados nessa linda área:
natureza nativa e cavalos.

Ideal para quem pretende usufruir
do conforto de uma propriedade
sofisticada e ama equitação e/ou
tem o hábito de realizar montarias.



UM PROJETO
PLANEJADO A
CADA METRO.



O CLUBE HÍPICO

O Pegasus é um projeto
diferenciado que oferece ao dono
do título um terreno para construir
toda infraestrutura pronta para
hospedar e tratar de cavalos.

Cada título confere a seus sócios 
o direito de uso privativo de 
área devidamente identificada e 
demarcada. Além das áreas de uso 
privativo, o clube conta com áreas
de uso comum e área de lazer.



SERVIÇO
ESPECIAL PARA
SEUS CAVALOS

O PEGASUS
é um projeto diferenciado que oferece ao dono
do título um terreno para construção de imóvel
e já pode contar com uma estrutura pronta
para hospedar e tratar de cavalos.

O local possui baias, que seguem os critérios
da Associação Hípica de Manga Larga Marchador, 
pistas, redondel, capineira e piquetes.
Além disso, o clube conta com funcionários 
treinados para preparar o cavalo para
competição, além de veterinários.



UM CUIDADO
MAIS QUE
ESPECIAL

A manutenção dos animais
é um dos pontos fortes do
Clube, dividida entre os
proprietários, ela não chega
a R$ 650,00 por animal, o que
viabiliza este sonho.



CAVALOS,
UM HOBBY OU
UM INVESTIMENTO
PROMISSOR.

Na contramão da crise financeira 
que afetou o país nos últimos anos, 
a cadeia produtiva dos cavalos tem 
sido um dos destaques nacionais. 
Os números que compõem esse 
mercado não são à toa. O Brasil 
possui o terceiro maior rebanho 
de cavalos do mundo, com cerca 
de 5 milhões de animais, entre 
cavalos de lida, de raça, lazer e 
competição. De olho nesse cenário, 
unindo a possibilidade de ter a 
casa de campo dos sonhos e criar 
um cavalo, você pode rentabilizar 
os seus investimentos, através da 
locação do imóvel por temporada 
ou reprodução dos animais, 
competições de raças entre outros. 



NOSSA PREOCUPAÇÃO
COM O MUNDO

• Sistema Fotovoltaico na geração de energia

• Reutilização de agua de chuva

• Reciclagem de materiais

• Compostagem Orgânica

• Uso de madeiras com selo verde ou demolição.



SEGURANÇA DO INVESTIMENTO
Imóveis podem permanecer na sua família por gerações, 
garantir uma fonte de renda fixa com aluguéis ou um 
alto retorno financeiro em curto prazo com a revenda.

ALTO POTENCIAL DE VALORIZAÇÃO
Imóveis costumam valorizar com o passar dos anos – 
chegando a alcançar mais de 100% de lucratividade.

PROTEÇÃO CONTRA A INFLAÇÃO
Várias formas de investimento são afetadas negativamente 
com as altas na inflação, que impactam no valor real 
do seu dinheiro. Entretanto, investir em imóveis é uma 
forma de fugir dos efeitos da inflação e garantir uma 
rentabilidade que acompanha (e supera) o ritmo da 
inflação.

DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS
Para quem já tem outros investimentos, investir em 
imóveis significa uma oportunidade de diversificar as 
suas aplicações – reduzindo os riscos.

INVESTIMENTO
EM IMÓVEIS



FINANCIAMENTO PRÓPRIO
EM ATÉ 24 VEZES
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