


A Alphaz, que já marcou presença
na Bahia, em Barra Grande, com

o empreendimento Landscape,
agora fixa seu nome junto com

a sua embaixadora, a modelo
internacional, Cintia Dicker, em

 Taipu de Fora, reconhecida
como uma das península

mais lindas do Brasil.

O LOCAL

Imagem meramente ilustrativa.



      

É NESTE PARAÍSO
QUE VOCÊ PODE TER

A SUA CASA NO
SAGITTARIUS

TAIPU DE FORA
com seus coqueiros 

gigantes se torna 
atrativa pelas 

piscinas naturais 
que se formam na 

maré baixa entre os 
recifes de corais e 

areia clara. É a praia 
mais procurada da 

península.

ELEITA A SEXTA PRAIA
MAIS BONITA DO BRASIL.
Com águas cristalinas e cheias

de peixe propicia mergulho
livre e observação submarina.

Imagem meramente ilustrativa.



Localizado a 50 metros da praia de
Taipu de Fora, o projeto foi concebido 
a quatro mãos, onde unimos os ideais da 
Cintia com os nossos propósitos, assim 

criamos somente 8 casas exclusivas, com 
uma arquitetura oriental contemporânea

em meio a natureza nativa.

O PROJETO



UM PROJETO
SIMPLISTA E

SOFISTICADO
AO MESMO

TEMPO
2  Pav i m e n t o s

1 5 2 m 2

 sendo9 2 m 2

de área privativa com
Piscina exclusiva e

1 vaga de garagem em
um local privilegiado

Perspectiva artística







Absolutomente Lindo



PERFEITO E ENCANTADOR 
ACABAMENTO







TRANQUILIDADE, 
ELEGÂNCIA,

DIVERSÃO, E MUITA
QUALIDADE

DE VIDA

Em contato com a Natureza.





A UNIÃO
DO PRÁTICO
COM O
QUE É ÚTIL.



REQUINTE
EM CADA

METRO 
QUADRADO



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



RENTABILIDADE COM LOCAÇÃO

No Brasil, o mercado de aluguel de temporada 
movimenta mais de 1,2 bilhão por ano, mesmo 
patamar registrado em países, como Itália e Espanha, 
conforme dados divulgados pelo aluguetemporada. 
Os proprietários desses imóveis têm visto nesse 
negócio uma oportunidade de rentabilizar seu 
investimento, além de fazer o uso do imóvel quando 
tiver interesse. Por isso, a modalidade se mostra mais 
lucrativa que contratos de longo prazo. Chegam a 
ter rentabilidade entre 12 e 15% ao ano, sobre o 
valor investido no imóvel.

INVESTIMENTO
EM IMÓVEIS



Sistema Fotovoltaico no consumo de energia
Reutilização de água de chuva
Reciclagem de materiais
Sistema biodigestor
Compostagem orgânica
Uso de madeiras com selo verde ou demolição

NOSSA 
PREOCUPAÇÃO 
COM O MUNDO



FINANCIAMENTO PRÓPRIO
EM ATÉ 24 VEZES
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