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RESIDÊNCIAS

Todas as amenidades, descritas aqui são propostas com base nos planos de desenvolvimento atuais, e esses planos estão sujeitos a alteração sem aviso 
prévio, e não há garantia de que essas amenidades, recursos e instalações serão fornecidos, ou, se forem fornecidos, que serão do mesmo tipo, tamanho 
ou natureza dos que foram descritos. Esses materiais não pretendem e não devem constituir uma oferta para vender nem uma solicitação de ofertas para 
comprar ou alugar imóveis na Encore Resort Homes at Reunion por residentes de Connecticut, Nova York, Nova Jersey e em qualquer jurisdição onde o 
registro antecipado, licença ou qualificação prévia seja requerido mas ainda não completado ou onde, de outra forma, for proibido pela lei. Nulo onde for 
proibido pela lei.
As determinações contidas aqui são baseadas nos planos de desenvolvimento atuais, são apenas conceituais, e são para a conveniência da referência.
Não devem ser consideradas representações, expressas ou implícitas, do detalhe final, e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

* Plano inclui media / espaço flexível
** Estes são planos preliminares e não são definitivos, sujeitos a alterações.
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N0ME PES 
QUADRADOS MTS QUADRADOS PREÇO SÉRIE DO 

LOTE QUARTO BANHEIROS

St. Croix I** 2402 223 $359,900 40 4* 3

St. Croix II** 2550 237 $369,900 40 5* 4

Mandrake 2576 232 $377,900 40 5* 5

Wellington 2828 260 $387,900 40 6* 6

Stafford II 3222 299 $425,900 40 6* 6+1 lavabo

St. Martin 3232 300 $439,900 40 6* 5

Manchester** 2929 272 $428,900 50 5* 5+1 lavabo

Lancaster III 3612 335 $476,900 50 8* 6+1 lavabo

Fremont I 4057 377 $532,900 50 8* 8

Hawthorne 4606 434 $605,900 50 9* 8+1 lavabo

Fremont II 4724 439 $612,900 50 10* 10

Biltmore 5436 514  $698,900 60 11* 10+3 lavabo

Essex 6430 597 $768,900 60 12* 12
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ESTRUTURAS EXTERNAS
• Bloco de concreto no primeiro andar, com 

hastes de aço reforçado, segundo andar com 
estrutura de madeira

• Telhado arquitetônico shingle
• Estuque externo com textura leve
• Seladora de revestimento único e duas demãos 

de tinta látex acrílica lisa no acabamento das 
superfícies de madeira externas

• Pavers nas vias externas e garagem
• Cerca de alumínio tamanho 5’ ao redor da 

piscina, e alarme para piscina
• Piscina inground

PAREDES INTERNAS
• Pé direito (2,86Mts primeiro andar, 

2,72Mts padrão segundo andar)
• Placas de gesso de ½” em paredes e tetos
• Placas de gesso de ½” resistentes à umidade em 

todas as áreas molhadas/banheiros
• Acabamento em textura de casca de laranja 

em todas as paredes e rebaixado nos tetos
• Parede e tetos de cor única, guarnição de cor 

única
• Estantes revestidas de Vinil em todos armários

JANELAS, PORTAS E FERRAGENS
• Janelas de vinil de baixa emissão e isoladas
• Portas de vidro temperado de alumínio de 

correr com isolamento
• Portas da frente de fibra de vidro eficientes em 

termos de energia
• Portas internas com 2,45 Mts
• Conjunto de puxadores decorativos na porta 

da frente
• Ferragens em estilo alavanca nas portas internas
• Tratamento contra cupins Bora-Care

AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO
• Classificação ENERGY STAR®e ar condicionado 

central de alta eficiência, além de bombas de 
aquecimento elétricas, classificação 14 SEER

• Isolamento de teto com enchimento solto de 
celulose R-30

• Isolamento com mantas de fibra de vidro R-11 
nas paredes externas emolduradas

• Isolamento R 4.1 em todas as paredes externas 
de blocos de concreto

SEGURANÇA RESIDENCIAL
• trancas em todas as portas externas
• Portas de garagem automáticas (opcional)
• Sistema de segurança em todas as portas e 

janelas com dois painéis de controle (opcional)

ELÉTRICA
• Serviço elétrico mínimo de 200 ampéres com 

quadro de disjuntores
• Interruptores e tomadas do tipo pá 

(quantidades e locais conforme exigido por lei)
• Pacote de acessórios de grife
• Pré-instalação para telefone e cabo

BANHEIROS
• Sanitários alongados com altura confortável
• Bancadas de granito

COZINHA
• Pia embutida 50/50
• Armários superiores com 1,06Mts de altura
• Bancadas de granito
• Equipamentos de cozinha marca GE de aço 

inoxidável  ( fogão com tampa de vidro, 
microondas, lava louça, e máquina de lavar e 
secar roupa

CARACTERÍSTICAS DO PISO
• Pisos cerâmicos 30x30 cm na sala principal e em 

todas as áreas molhadas (43 x 43 cm opcional)
• Azulejo cerâmico nas paredes da ducha, 

pisos e decks da plataforma da banheira no(s) 
banheiro(s) master

• Carpete de grife em todos os quartos

PAISAGEM
• Pacote de paisagismo profissionalmente 

projetado incluindo gramados, plantas e 
irrigação para atender aos padrões da Reunion

• Passeios, calçadas, entrada e deck da piscina 
em paver de tijolos

COMUNIDADE
• Fibra óptica de 1 gigabyte com plataforma de 

prism IPTV, internet e voz
• Portoes elétricos e segurança no condomínio.                                                             
• Serviço de transporte para parques temáticos  

e atrações
• Serviço de jardinagem, e manutenção sobre 

irrigação            
• Manutenção e limpeza da piscina privada.              
• Parque aquático e piscinas                                                           
•  Cabanas                                          
• Sede social                                   
• Serviços de concierge
• Academia de ginástica 
• Atividades completas para                            

todas as idades.

RECURSOS PADRÃO

Todas as amenidades, descritas aqui são propostas com base nos planos de desenvolvimento atuais, e esses planos estão sujeitos a alteração sem aviso 
prévio, e não há garantia de que essas amenidades, recursos e instalações serão fornecidos, ou, se forem fornecidos, que serão do mesmo tipo, tamanho 
ou natureza dos que foram descritos. Esses materiais não pretendem e não devem constituir uma oferta para vender nem uma solicitação de ofertas para 
comprar ou alugar imóveis na Encore Resort Homes at Reunion por residentes de Connecticut, Nova York, Nova Jersey e em qualquer jurisdição onde o 
registro antecipado, licença ou qualificação prévia seja requerido mas ainda não completado ou onde, de outra forma, for proibido pela lei. Nulo onde for 
proibido pela lei.
As determinações contidas aqui são baseadas nos planos de desenvolvimento atuais, são apenas conceituais, e são para a conveniência da referência.
Não devem ser consideradas representações, expressas ou implícitas, do detalhe final, e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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P:  QUEM É O DESENVOLVEDOR ?
R:  Encore Capital Management, Flórida. A Encore é um fundo imobiliário de private equity atualmente
 gerenciando perto de um bilhão de dólares em ativos com operações no sudeste e sudoeste da Flórida,
 Jacksonville, Tampa, Orlando, Texas, Arizona e Califórnia.
 Acesse www.encorecm.com para mais informações.

P:  QUE AMENIDADES SERÃO OFERECIDAS? 
R:  A coleção de amenidades incluirá um parque aquático particular; clube comunitário grande e luxuoso; 

restaurante; bar de alto nível e lounge; academia; quadras de tênis, basquete e vôlei de praia; e uma 
facilidade de serviços e check-in.

P:  HÁ TAXAS COBRADAS PARA USAR AS AMENIDADES DO CLUBE? 
R:  Sim. Haverá taxas mensais do clube de US$ 100 para os membros.

P:  OS RESIDENTES PODERÃO RESERVAR AS INSTALAÇÕES DO CLUBE PARA FESTAS E EVENTOS 
PARTICULARES?

R:  Sim. Haverá instalações que podem ser alugadas para eventos particulares pelos membros.

P:  EU POSSO USAR AS AMENIDADES EXISTENTES NA REUNION? QUAIS SÃO AS AMENIDADES 
EXISTENTES?  

R:  Sim. Como um proprietário você tem a opção de se tornar um membro da Reunion. Para informações
 sobre privilégios de acesso, programas dos membros e taxas associadas, entre em contato com o
 escritório de membros da Reunion em 855.821.0006.

P:  QUEM É O CONSTRUTOR DAS CASAS?  
R:  Encore Resort Homes at Reunion é o construtor. Os principais na Encore Residences & Resorts têm
 mais de 30 anos de experiência no setor de construção de casas e desenvolveram mais de 30 mil lotes
 residenciais e casas.

P:  AS CASAS PODEM SER ALUGADAS?  
R:  Sim. As ordenanças de zoneamento no Condado de Osceola permitem aluguéis de curto e longo prazo.

P:  HAVERÁ SEGURANÇA? 
R:  Sim. A portaria terá uma equipe 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. A Reunion
também tem patrulhas que farão ronda como parte dos seus cronogramas de patrulhas contínuas.

PERGUNTAS FREQUENTES DA  
COMUNIDADE
Este documento contém uma coleção de respostas para as perguntas 
frequentes sobre a Encore Resort Homes at Reunion. Para informações adicionais, 
entre em contato com a nossa equipe dos membros em 855.396.9020. 

(CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)
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Todas as amenidades, descritas aqui são propostas com base nos planos de desenvolvimento atuais, e esses planos estão sujeitos a alteração sem aviso 
prévio, e não há garantia de que essas amenidades, recursos e instalações serão fornecidos, ou, se forem fornecidos, que serão do mesmo tipo, tamanho 
ou natureza dos que foram descritos. Esses materiais não pretendem e não devem constituir uma oferta para vender nem uma solicitação de ofertas para 
comprar ou alugar imóveis na Encore Resort Homes at Reunion por residentes de Connecticut, Nova York, Nova Jersey e em qualquer jurisdição onde o 
registro antecipado, licença ou qualificação prévia seja requerido mas ainda não completado ou onde, de outra forma, for proibido pela lei. Nulo onde for 
proibido pela lei.
As determinações contidas aqui são baseadas nos planos de desenvolvimento atuais, são apenas conceituais, e são para a conveniência da referência.
Não devem ser consideradas representações, expressas ou implícitas, do detalhe final, e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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P:  QUANTO SÃO HOA DEVIDOS E O QUE ESTÁ INCLUÍDO NA TAXA?
R:  Os HOA devidos são de US$ 465/mês e incluem:

 • Televisão Digital a Cabo
 • Coleta de lixo
 • Serviço postal
 • Controle de peste (inclui controle conta cupim e dedetização mensal)
 • Manutenção da piscina particular
 • Manutenção e irrigação do gramado e paisagem
 • Limpeza Anual do Exterior da Casa
 • Segurança Rotativa 24 horas
 • Internet de alta velocidade
 • Telefone residencial

P: HAVERÁ GÁS NATURAL?
R:  Sim, todas as casas terão gás natural, aquecedores de piscina e aquecedores de água a gás sem tanque.

P: HAVERÁ WIFI?
R:  Sim, nós ofereceremos uma das tecnologias mais avançadas de internet por fibra (FTTH). Com
velocidade de até 1 Giga.

P: HAVERÁ PACOTES DE MÓVEIS DISPONÍVEIS PARA OS COMPRADORES?
R:  Sim, os proprietários contarão com uma variedade de opções de pacotes de móveis de alta qualidade

PERGUNTAS FREQUENTES DA 
COMUNIDADE  (CONTINUA)

Todas as amenidades, descritas aqui são propostas com base nos planos de desenvolvimento atuais, e esses planos estão sujeitos a alteração sem aviso 
prévio, e não há garantia de que essas amenidades, recursos e instalações serão fornecidos, ou, se forem fornecidos, que serão do mesmo tipo, tamanho 
ou natureza dos que foram descritos. Esses materiais não pretendem e não devem constituir uma oferta para vender nem uma solicitação de ofertas para 
comprar ou alugar imóveis na Encore Resort Homes at Reunion por residentes de Connecticut, Nova York, Nova Jersey e em qualquer jurisdição onde o 
registro antecipado, licença ou qualificação prévia seja requerido mas ainda não completado ou onde, de outra forma, for proibido pela lei. Nulo onde for 
proibido pela lei.
As determinações contidas aqui são baseadas nos planos de desenvolvimento atuais, são apenas conceituais, e são para a conveniência da referência.
Não devem ser consideradas representações, expressas ou implícitas, do detalhe final, e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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REUNION
PLANO SITE MASTER
As plantas baixas e os modelos são de concepção artística e não têm a intenção de mostrar um detalhamento específico. Pelo fato de 
estarmos sempre aprimorando nossas casas, reservamos o direito de substituir todos os materiais, eletrodomésticos e acessórios por 
outros do mesmo tipo e qualidade e mudar as características, opções e detalhes arquitetônicos antes da compra, sem aviso prévio. Alguns 
modelos podem ter o lado da garagem invertido a partir da planta baixa. Os móveis e eletrodomésticos são mostrados para ajudá-lo a 
visualizar as plantas baixas e não estão incluídos no preço de venda. As janelas, tetos e varandas podem diferir dependendo do modelo.
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2 COMODIADES
1.   Sede social de Clube
2.  Casas Encore Resort
3.  Nicklaus Campo de Golfe
4.  Reunion parque aquatico
5.  Entrada Reunion Leste
6.  Encore Resort Homes Centro
 de Vendas
7.  Heritage Crossing Piscina
8.  Centre Court Ridge Sinuca e 
     tênis de centro
9.  Reunion Grande Hotel
10. Seven Eagles Piscina, The Cove
      restaurante, centro de fitness
11.  Palmer Campo de Golfe
12. Reunion driving range de golfe
13. Homestead Piscina
14. Watson Campo de Golfe
15. Carriage Pointe Piscina

5 MINUTES
TO DISNEY®
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14
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SITE PLAN

As plantas baixas e os modelos são de concepção artística e não têm a intenção de mostrar um detalhamento específico. Pelo fato de 
estarmos sempre aprimorando nossas casas, reservamos o direito de substituir todos os materiais, eletrodomésticos e acessórios por 
outros do mesmo tipo e qualidade e mudar as características, opções e detalhes arquitetônicos antes da compra, sem aviso prévio. Alguns 
modelos podem ter o lado da garagem invertido a partir da planta baixa. Os móveis e eletrodomésticos são mostrados para ajudá-lo a 
visualizar as plantas baixas e não estão incluídos no preço de venda. As janelas, tetos e varandas podem diferir dependendo do modelo.

A
B

H
C

G F E

D

COMODIADES
A. PISCINA DO CLUBE
B. PARQUE AQUÁTICO
C.  SEDE SOCIAL DO CLUB COM CHECK-IN 

PARA HÓSPEDES,RESTAURANTE BAR E 
LOUNGE, ACADEMIA E CONCIERGE

D. GRAMADO EXTENSO E ÁREA DE LA ZER
E. QUADRAS DE TÊNIS
F. QUADRAS DE BASQUETE
G. QUADRA DE VÔLEI DE PRAIA
H. PLAYGROUND

Sinclair Road
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FUTURE
DEVELOPMENT
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P:  A QUEM PERTENCEM AS INSTALAÇÕES DO CLUBE?
R:  Reunion West Development Partners, LLLP, uma empresa de responsabilidade limitada da Flórida.

P:  QUE INSTALAÇÕES O CLUBE OFERECERÁ?
R:  Os membros, suas famílias e convidados desfrutarão das seguintes instalações excepcionais do Clube:
 • A Casa do Clube: Check-in do hóspede, restaurante, bar e lounge e fitness center
 • Piscina do Clube e um parque aquático com um tobogã de 50 pés, pista dupla de corrida de tapetes e
    área infantil “fortaleza”
 • Quadras de tênis, quadra de basquete e quadra de vôlei de praia
 • Gramado grande, área de diversão e playground infantil

P: QUAIS SÃO OS PRIVILÉGIOS DA ASSINATURA NO ENCORE CLUB?
R:  Os membros podem usar todas as instalações do Clube.

P:  QUAIS SÃO OS RECURSOS ESPECIAIS DA ASSINATURA NO CLUBE?
R:  Além das excepcionais instalações do Clube, os programas e atividades para os membros e suas 

famílias, a assinatura no Clube oferece inúmeros benefícios atrativos. Uma breve descrição de alguns 
desses benefícios atuais segue e eles são descritos em mais detalhes no Plano da Assinatura:

 •  Privilégios da Família. A família de um membro, incluindo seu cônjuge e seus filhos (inclusive filhos 
adultos), netos, bisnetos, pais e avós, têm o direito de privilégios de assinatura sem ter que pagar 
taxas adicionais de assinatura.

 •  Sem avaliações. Os membros não são sujeitos a avaliações operacionais ou de capital.
 •  Concierge. Um serviço de concierge está disponível, e possibilitará que os membros organizem uma 

variedade de serviços pessoais e assistência de negócio.
 •  Site apenas dos membros. Os membros receberão um nome de usuário e senha para acessar o site 

apenas dos membros. Os membros podem fazer login e ver detalhes sobre futuros eventos e 
atividades, perfis da equipe, fotos das instalações e descrições, fotos de eventos do clube para  
baixar e muito mais.

P:  EU POSSO CONVIDAR PESSOAS PARA O CLUBE?
R:  Sim. Convidar seus amigos para desfrutar das instalações espetaculares do Clube é um atributo 

maravilhoso da assinatura no Clube. Portanto, os membros têm o direito de convidar pessoas para usar 
as instalações do Clube de acordo com as Regras e os Regulamentos. Além disso, o Clube pode permitir 
que os convidados dos membros (que não sejam hóspedes de aluguel) usem as instalações do Clube 
sujeitos às Regras e aos Regulamentos mediante o pagamento de uma taxa de acesso de convidado 
diária. O Clube reserva-se o direito de restringir ou terminar os privilégios dos convidados.

As seguintes perguntas e respostas são projetadas para oferecer um entendimento
da oportunidade de assinatura disponível no Encore Resort Homes at Reunion.
Como essas perguntas e respostas são apenas um resumo em natureza, você deve
ler o Plano de Assinatura e as Regras e os Regulamentos antes de comprar uma
assinatura.

PERGUNTAS FREQUENTES DA  
ASSINATURA

(CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

Todas as amenidades, descritas aqui são propostas com base nos planos de desenvolvimento atuais, e esses planos estão sujeitos a alteração sem aviso 
prévio, e não há garantia de que essas amenidades, recursos e instalações serão fornecidos, ou, se forem fornecidos, que serão do mesmo tipo, tamanho 
ou natureza dos que foram descritos. Esses materiais não pretendem e não devem constituir uma oferta para vender nem uma solicitação de ofertas para 
comprar ou alugar imóveis na Encore Resort Homes at Reunion por residentes de Connecticut, Nova York, Nova Jersey e em qualquer jurisdição onde o 
registro antecipado, licença ou qualificação prévia seja requerido mas ainda não completado ou onde, de outra forma, for proibido pela lei. Nulo onde for 
proibido pela lei.
As determinações contidas aqui são baseadas nos planos de desenvolvimento atuais, são apenas conceituais, e são para a conveniência da referência.
Não devem ser consideradas representações, expressas ou implícitas, do detalhe final, e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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P:  SERÁ PERMITIDO QUE OUTRAS PESSOAS USEM AS INSTALAÇÕES DO CLUBE?
R:  O Clube permitirá que convidados de aluguel de curto prazo de empresas de gerenciamento de aluguel
 aprovadas usem as instalações do Clube quando estiverem nas residências Encore Resort Homes at
 Reunion, mediante o pagamento de taxas de acesso diárias e outras taxas aplicáveis e cobranças,
 nos termos e condições que o Clube determinar. O Clube também pode ter membros temporários,
 membros do desenvolvedor, membros honorários, arranjos recíprocos e de acesso e promocionais e
 outros privilégios de uso.

P:  O QUE OS MEMBROS PAGAM PARA SE JUNTAR AO CLUBE?
R:  Cada pessoa que desejar adquirir uma assinatura será solicitada a pagar uma taxa de adesão não 

reembolsável pelo Club de tempos em tempos.

P:  QUEM É ELEGÍVEL PARA ADQUIRIR UMA ASSINATURA NO CLUBE?
R:  Apenas os proprietários no Encore Resort Homes at Reunion podem adquirir uma assinatura.

P:  É SOLICITADO QUE EU ADQUIRA UMA ASSINATURA NO CLUBE?
R:  A Declaração das Alianças do Clube registrada nos registros públicos do Condado de Osceola, Flórida,
 exige que cada proprietário de uma residência na Encore Resort Homes at Reunion adquira e mantenha
 uma assinatura no Clube. Portanto, cada comprador inicial e de revenda de uma residência na Encore
 Resort Homes at Reuniondeve submeter um acordo de assinatura e pagar a taxa de adesão requerida
 até fazer o encerramento da sua residência.

P:  COMO O CLUBE SE MANTERÁ INFORMADO DOS DESEJOS DOS SEUS MEMBROS?
R:  O Clube estabelecerá uma diretoria de governadores conselheiros composta de membros, sujo 

propósito inclui bons relacionamentos entre os membros e a gerência do Clube, oferecendo ao clube 
informações sobre programas, planos e atividades, e aconselhando sobre as políticas do Clube, as 
regras e os regulamentos.

P:  COMO FAÇO PARA ME TORNAR UM MEMBRO?
R:  Para se tornar um membro do Clube, você deve submeter ao Clube um Acordo de Assinatura
 completamente preenchido e assinado e um cheque no valor da taxa de adesão requerida. Proprietários
 das residências da Encore Resort Homes at Reunion não são sujeitos à aplicação e aprovação pelo
 Clube, a menos que seja determinado de outra forma pela Empresa.

P:  E SE EU TIVER PERGUNTAS ADICIONAIS?
R:  Entre em contato com a Diretoria de Assinatura em: 

 
 The Encore Club at Reunion 
101 Lasso Drive 
Reunion, Florida 34747 
407.396.9000

PERGUNTAS FREQUENTES DA 
ASSINATURA (CONTINUA)

Todas as amenidades, descritas aqui são propostas com base nos planos de desenvolvimento atuais, e esses planos estão sujeitos a alteração sem aviso 
prévio, e não há garantia de que essas amenidades, recursos e instalações serão fornecidos, ou, se forem fornecidos, que serão do mesmo tipo, tamanho 
ou natureza dos que foram descritos. Esses materiais não pretendem e não devem constituir uma oferta para vender nem uma solicitação de ofertas para 
comprar ou alugar imóveis na Encore Resort Homes at Reunion por residentes de Connecticut, Nova York, Nova Jersey e em qualquer jurisdição onde o 
registro antecipado, licença ou qualificação prévia seja requerido mas ainda não completado ou onde, de outra forma, for proibido pela lei. Nulo onde for 
proibido pela lei.
As determinações contidas aqui são baseadas nos planos de desenvolvimento atuais, são apenas conceituais, e são para a conveniência da referência.
Não devem ser consideradas representações, expressas ou implícitas, do detalhe final, e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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O CLUBE ENCORE
UM CLUBE PRIVADO PARA OS 
PROPRIETÁRIOS E CONVIDADOS
• CONCIERGE E SERVIÇO DE RECEPÇÃO
• TRASLADO GRATUITO
 • DENTRO DO ENCORE CLUB E DO REUNION
 • PARA A MAIORIA DOS PARQUES E ATRAÇÕES   •  LOJAS
• MERCADOS GRAB N ‘ GO
• SERVIÇO COMPLETO NO RESTAURANTE FINN CAFÉ
• SERVIÇO  DE HOTELARIA PARA EVENTOS ESPECIAIS
• SHARK LOUNGE
• INGRESSOS PARA AS ATRAÇÕES
• AQUA PARK COM TOBO-ÁGUAS DE ALTURA, DE VELOCIDADE E MAIS
• ÁREA DE RECREAÇÃO AQUÁTICA INFANTIL  SAFARI DO SURFE
• PISCINA DO RESORT
• CABANAS
• ÁREA DE ESCONDERIJO DAS CRIANÇAS HANG TEN
• FLIPERAMA
• CENTRO DE FITNESS
• AULAS DE FITNESS, INCLUINDO YOGA
• ENTRETENIMENTO PARA CRIANÇAS E ATIVIDADES E PROGRAMAS 
   PARA TODAS AS IDADES
• DIVERSOS
• WI-FI EM TODO O RESORT

SPORTS

SERVIÇOS EM DOMICÍLIO
• SERVIÇOS DE SPA
• ALUGUEL DE GRILL
• SERVIÇOS DE CHEF / HOTELARIA / BAR
• LAVANDERIA / LIMPEZA A SECO
• BABÁ

• QUADRAS DE TÊNIS
• QUADRAS DE VÔLEI DE PRAIA
• BASQUETE
• QUADRAS ESPORTIVAS

7635 Fairfax Drive • Reunion, Florida 34747
855.396.9020  |  407.396.9000  |  TheEncoreClub.com

Todos os serviços estão sujeitos a serem interrompidos ou alterados sem aviso prévio. 1/2017
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SEDE SOCIAL 
DE CLUBE

Todas as amenidades, descritas aqui são propostas com base nos planos de desenvolvimento atuais, e esses planos estão sujeitos a alteração sem aviso 
prévio, e não há garantia de que essas amenidades, recursos e instalações serão fornecidos, ou, se forem fornecidos, que serão do mesmo tipo, tamanho 
ou natureza dos que foram descritos. Esses materiais não pretendem e não devem constituir uma oferta para vender nem uma solicitação de ofertas para 
comprar ou alugar imóveis na Encore Resort Homes at Reunion por residentes de Connecticut, Nova York, Nova Jersey e em qualquer jurisdição onde o 
registro antecipado, licença ou qualificação prévia seja requerido mas ainda não completado ou onde, de outra forma, for proibido pela lei. Nulo onde for 
proibido pela lei.
As determinações contidas aqui são baseadas nos planos de desenvolvimento atuais, são apenas conceituais, e são para a conveniência da referência.
Não devem ser consideradas representações, expressas ou implícitas, do detalhe final, e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com
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PARQUE AQUÁTICO
Todas as amenidades, descritas aqui são propostas com base nos planos de desenvolvimento atuais, e esses planos estão sujeitos a alteração sem aviso 
prévio, e não há garantia de que essas amenidades, recursos e instalações serão fornecidos, ou, se forem fornecidos, que serão do mesmo tipo, tamanho 
ou natureza dos que foram descritos. Esses materiais não pretendem e não devem constituir uma oferta para vender nem uma solicitação de ofertas para 
comprar ou alugar imóveis na Encore Resort Homes at Reunion por residentes de Connecticut, Nova York, Nova Jersey e em qualquer jurisdição onde o 
registro antecipado, licença ou qualificação prévia seja requerido mas ainda não completado ou onde, de outra forma, for proibido pela lei. Nulo onde for 
proibido pela lei.
As determinações contidas aqui são baseadas nos planos de desenvolvimento atuais, são apenas conceituais, e são para a conveniência da referência.
Não devem ser consideradas representações, expressas ou implícitas, do detalhe final, e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com



E S T I L O A

223 Mts2

4 quartos
3 banheiros
Sala de jogos

ST. CROIX I
RESIDÊNCIA

Opcional: Camisa cubierta de teja

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

E S T I L O B

E S T I L O C



407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

As plantas baixas e os modelos são de concepção artística e não têm a intenção de mostrar um detalhamento específico. Pelo fato de 
estarmos sempre aprimorando nossas casas, reservamos o direito de substituir todos os materiais, eletrodomésticos e acessórios por 
outros do mesmo tipo e qualidade e mudar as características, opções e detalhes arquitetônicos antes da compra, sem aviso prévio. Alguns 
modelos podem ter o lado da garagem invertido a partir da planta baixa. Os móveis e eletrodomésticos são mostrados para ajudá-lo a 
visualizar as plantas baixas e não estão incluídos no preço de venda. As janelas, tetos e varandas podem diferir dependendo do modelo.
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VARANDA COBERTA
30’0” x 8’0”

SALA GRANDE
14’4” x 21’10” 

D
W

COZINHA

DISPENSA

HALL DE
 ENTRADA

ENTRADA

PARA CIMA

GARAGEM PARA 1 VEÍCULO
11’6” x 21’10”

QUARTO 2
10’10” x 12’2”

CLOSET

WIC

QUARTO 3
11’8” x 11’10”

BANHEIRO
MASTER

SUITE MASTER
17’4” x 12’0”

QUARTO 4
11’0” x 11’10”

PARA BAIXO

SALA DE JANTAR
14’0” x 10’10” 

CLOSET DO
PROPRIETÁRIO

CLO
SET

CLOSET

W
D

LAVANDERIA

A/C

SALÃO DE JOGOS
19’8” x 13’6”

REF

ASSENTO

DESPENSA

BANHEIRO 2

BANHEIRO 3

ST. CROIX I PLANTA BAIXA
223 Mts2

4 quartos
3 banheiros
Sala de jogos

REQUER 40 PÉS DE TERRENO

1º ANDAR

TÉRREO



E S T I L O A

237 Mts2

5 quartos
4 banheiros
Sala de jogos

ST. CROIX II
RESIDÊNCIA

Opcional: Camisa cubierta de teja

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

E S T I L O B

E S T I L O C



407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

As plantas baixas e os modelos são de concepção artística e não têm a intenção de mostrar um detalhamento específico. Pelo fato de 
estarmos sempre aprimorando nossas casas, reservamos o direito de substituir todos os materiais, eletrodomésticos e acessórios por 
outros do mesmo tipo e qualidade e mudar as características, opções e detalhes arquitetônicos antes da compra, sem aviso prévio. Alguns 
modelos podem ter o lado da garagem invertido a partir da planta baixa. Os móveis e eletrodomésticos são mostrados para ajudá-lo a 
visualizar as plantas baixas e não estão incluídos no preço de venda. As janelas, tetos e varandas podem diferir dependendo do modelo.
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VARANDA COBERTA
30’0” x 8’0”

SALA GRANDE
14’4” x 21’10” 

D
W

CLOSET

WIC

QUARTO 3
11’8” x 11’10”

BANHEIRO 3

SUITE MASTER
17’4” x 12’0”

QUARTO 4
11’0” x 11’10”

CLOSET

CLO
SET

CLOSET

W
D

A/C

SALÃO DE JOGOS
11’10” x 15’8”

REF

BANHEIRO 4

QUARTO 5
11’0” x 12’10”

SALA DE JANTAR
14’0” x 10’10” 

COZINHA

DISPENSA

PARA CIMA

LAVANDERIA
BANHEIRO 2

HALL DE
 ENTRADA

ENTRADA QUARTO 2
10’10” x 12’2”

DESPENSA

GARAGEM PARA 1 VEÍCULO
11’6” x 21’10”

CLOSET DO
PROPRIETÁRIO

PARA BAIXO

BANHEIRO
MASTER

ST. CROIX II PLANTA BAIXA
237 Mts2

5 quartos
4 banheiros
Sala de jogos

REQUER 40 PÉS DE TERRENO

1º ANDAR

TÉRREO



ESTILO A

ESTILO C

232 Mts2

5 quartos
5 banheiros

 MANDRAKE
RESIDÊNCIA

Opcional: Camisa cubierta de teja

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com



VARANDA COBERTA
30’0” x 8’0”

SALA GRANDE
18’0” x 18’10”

D
W

COZINHA

DISPENSA

HALL DE
 ENTRADA

ENTRADA

PARA CIMA

BANHEIRO 3

GARAGEM PARA 2 VEÍCULOS
18’0” x 21’4”

CLOSET DO
PROPRIETÁRIO

QUARTO 3
10’0” x 11’10”

RE
F

BANHEIRO
2

WIC

W

QUARTO 4
12’10” x 11’2”

QUARTO 5
12’10” x 11’0”

BANHEIRO
MASTER 

SUITE
MASTER 

15’10” x 15’6”

PARA BAIXO

Closet

Cl
os

et

WIC

BANHEIRO
4

QUARTO 2
12’4” x 13’8”

A/CD

LaundrySALA DE 
JANTAR

15’8” x 11’11”

Closet

D
W

BANHEIRO
5

4/17

MANDRAKE PLANTA BAIXA 
232 Mts2

5 quartos
5 banheiros

As plantas baixas e os modelos são de concepção artística e não têm a intenção de mostrar um detalhamento específico. Pelo fato de
estarmos sempre aprimorando nossas casas, reservamos o direito de substituir todos os materiais, eletrodomésticos e acessórios por
outros do mesmo tipo e qualidade e mudar as características, opções e detalhes arquitetônicos antes da compra, sem aviso prévio. Alguns
modelos podem ter o lado da garagem invertido a partir da planta baixa. Os móveis e eletrodomésticos são mostrados para ajudá-lo a
visualizar as plantas baixas e não estão incluídos no preço de venda. As janelas, tetos e varandas podem diferir dependendo do modelo.

REQUER 40 PÉS DE TERRENO407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

TÉRREO

1º ANDAR



ESTILO A

ESTILO C

260 Mts2

6 quartos
6 banheiros

WELLINGTON
RESIDÊNCIA

Opcional: Camisa cubierta de teja

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com
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WELLINGTON PLANTA BAIXA 
260 Mts2

6 quartos
6 banheiros

As plantas baixas e os modelos são de concepção artística e não têm a intenção de mostrar um detalhamento específico. Pelo fato de 
estarmos sempre aprimorando nossas casas, reservamos o direito de substituir todos os materiais, eletrodomésticos e acessórios por 
outros do mesmo tipo e qualidade e mudar as características, opções e detalhes arquitetônicos antes da compra, sem aviso prévio. Alguns 
modelos podem ter o lado da garagem invertido a partir da planta baixa. Os móveis e eletrodomésticos são mostrados para ajudá-lo a 
visualizar as plantas baixas e não estão incluídos no preço de venda. As janelas, tetos e varandas podem diferir dependendo do modelo.

REQUER 40 PÉS DE TERRENO407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

VARANDA COBERTA
30’0” x 8’0”

SALA GRANDE
18’0” x 18’10”

D
W

COZINHA

DISPENSA

HALL DE 
ENTRADA

ENTRADA

PARA CIMA

BANHEIRO 3

GARAGEM PARA 2 VEÍCULOS
18’0” x 21’4”

CLOSET DO
PROPRIETÁRIO

QUARTO 3
10’0” x 11’10”

BANHEIRO
                     2

WIC

QUARTO 4
12’10” x 11’2”

QUARTO 5
12’10” x 11’0”

BANHEIRO
MASTER

SUITE MASTER 
15’10” x 15’6”

PARA BAIXO

Closet

Cl
os

et

Window Seat

WIC

BANHEIRO
                 4QUARTO 2

12’4” x 13’8”

A/C

LAVANDERIASALA DE JANTAR
15’8” x 11’11”

Closet

D
W

BANHEIRO
                   5

QUARTO 6
13’0” x 12’6”

Closet

BANHEIRO
6

WD

RE
F

TÉRREO

1º ANDAR



ESTILO B

ESTILO A

ESTILO C

308 Mts2

6 quartos
6 banheiros
1 lavabo

 STAFFORD II
RESIDÊNCIA   

Opcional: Camisa cubierta de teja

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com
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STAFFORD II PLANTA BAIXA

As plantas baixas e os modelos são de concepção artística e não têm a intenção de mostrar um detalhamento específico. Pelo fato de 
estarmos sempre aprimorando nossas casas, reservamos o direito de substituir todos os materiais, eletrodomésticos e acessórios por 
outros do mesmo tipo e qualidade e mudar as características, opções e detalhes arquitetônicos antes da compra, sem aviso prévio. Alguns 
modelos podem ter o lado da garagem invertido a partir da planta baixa. Os móveis e eletrodomésticos são mostrados para ajudá-lo a 
visualizar as plantas baixas e não estão incluídos no preço de venda. As janelas, tetos e varandas podem diferir dependendo do modelo.

REQUER 40 PÉS DE TERRENO407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

308 Mts2

6 quartos
6 banheiros
1 lavabo

VARANDA COBERTA
15’0” x 10’8”

SALA GRANDE
14’8” x 16’10”

SALA DE 
JANTAR

14’6” x 14’8” D
W

D
W

COZINHA

DISPENSA

HALL DE
 ENTRADA

ENTRADA

Closet

PARA CIMA

Closet

BANHEIRO 2

Closet

GARAGEM PARA 2 VEÍCULOS
20’0” x 20’0”

QUARTO 2
12’0” x 13’2”

BANHEIRO
MASTER 1

A/C

Closet
Closet

CLOSET DO
PROPRIETÁRIO

QUARTO 6
12’0” x 11’0”

PARA BAIXO

WIC

BANHEIRO
MASTER 2

SUITE
MASTER 2
16’8” x 11’0”

SALÃO DE JOGOS
16’0” x 14’2”

QUARTO 3
12’0” x 11’0”

BANHEIRO 3

WIC

LAVABO

WH WH

REF

BANHEIRO 4

LAVANDERIA

W

D

Closet

BANHEIRO 5

QUARTO 7
12’8” x 12’2”

SUITE
MASTER 1
13’4” x 15’0”

LAVABO

TÉRREO

1º ANDAR
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ESTILO A

300 Mts2

6 quartos
5 banheiros
Sala de jogos

RESIDÊNCIA 
ST. MARTIN ESTILO B

ESTILO C

Opcional: Camisa cubierta de teja

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com
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As plantas baixas e os modelos são de concepção artística e não têm a intenção de mostrar um detalhamento específico. Pelo fato de 
estarmos sempre aprimorando nossas casas, reservamos o direito de substituir todos os materiais, eletrodomésticos e acessórios por 
outros do mesmo tipo e qualidade e mudar as características, opções e detalhes arquitetônicos antes da compra, sem aviso prévio. Alguns 
modelos podem ter o lado da garagem invertido a partir da planta baixa. Os móveis e eletrodomésticos são mostrados para ajudá-lo a 
visualizar as plantas baixas e não estão incluídos no preço de venda. As janelas, tetos e varandas podem diferir dependendo do modelo.
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REQUER 40 PÉS DE TERRENO

VARANDA COBERTA
25’0” x 7’4”

SALA GRANDE
14’4” x 21’10” 

D
W

COZINHA

DISPENSA

HALL DE
 ENTRADA

ENTRADA

PARA CIMA

GARAGEM PARA 2 VEÍCULOS
18’9” x 20’1”

QUARTO 6/
SALÃO DE JOGOS OPCIONAL

13’5” x 13’5”

CLOSET

QUARTO 3
12’0” x 12’0”

BANHEIRO 3

BANHEIRO
MASTER

SUITE MASTER
13’4” x 15’6”

QUARTO 4
12’0” x 13’1”

PARA BAIXO

SALA DE JANTAR
10’0” x 12’0” 

BANHEIRO 5

CLOSET

W D

LAVANDERIA

A/C

REF

CLOSET

CLOSET DO
PROPRIETÁRIO

HALL DE 
ENTRADA
ABAIXO

CLOSET

CLOSET

BANHEIRO 4

QUARTO 5
12’0” x 13’1”

SALÃO DE JOGOS
13’0” x 24’10”

BANHEIRO 2

QUARTO 2
12’0” x 13’1”

CLO
SET

WIC
WIC

VARANDA

Escritorio

ST. MARTIN PLANTA BAIXA
300 Mts2

6 quartos
5 banheiros
Sala de jogos

TÉRREO

1º ANDAR



E S T I L O B

E S T I L O C

E S T I L O D

E S T I L O A

276 Mts2

5 quartos
5.5 banheiros
Sala de jogos (Opcional 6 Quarto)

MANCHESTER
RESIDÊNCIA

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

Opcional: Camisa cubierta de teja
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As plantas baixas e os modelos são de concepção artística e não têm a intenção de mostrar um detalhamento específico. Pelo fato de 
estarmos sempre aprimorando nossas casas, reservamos o direito de substituir todos os materiais, eletrodomésticos e acessórios por 
outros do mesmo tipo e qualidade e mudar as características, opções e detalhes arquitetônicos antes da compra, sem aviso prévio. Alguns 
modelos podem ter o lado da garagem invertido a partir da planta baixa. Os móveis e eletrodomésticos são mostrados para ajudá-lo a 
visualizar as plantas baixas e não estão incluídos no preço de venda. As janelas, tetos e varandas podem diferir dependendo do modelo.
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20’4” x 8’0”

23’0” x 16’4” 

D
W

18’9” x 20’0”

QUARTO 5
12’0” x 10’10”

C
LO

SE
T

WIC

QUARTO 3
12’0” x 12’0”

BANHEIRO 3

SUITE MASTER
13’2” x 16’0”

QUARTO 4
12’10” x 11’0”

14’3” x 11’8” 

CLOSET

W
D

A/C

SALÃO DE JOGOS
12’9” x 16’10”

OPCIONAL 
6 QUARTO

REF

ESTAÇÃO DE 
RECARGA

WIC

QUARTO 2
13’0” x 12’4”

BANHEIRO 4

BANHEIRO 5

CLOSET

VARANDA COBERTA

BANHEIRO DA
PISCINA

SALA DE JANTAR

COZINHA

DISPENSA

SALA GRANDE

BANHEIRO 2

CLOSET

CLOSET

LAVANDERIA

ENTRADA

HALL DE
 ENTRADA

PARA CIMA

CLOSET DO
PROPRIETÁRIO

GARAGEM PARA 2 VEÍCULOS

PARA BAIXO

BANHEIRO
MASTER

CLOSET DO
PROPRIETÁRIO

MANCHESTER PLANTA BAIXA
276 Mts2

5 quartos
5.5 banheiros
Sala de jogos (Opcional 6 Quarto)

REQUER 40 PÉS DE TERRENO

TÉRREO

1º ANDAR
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Opcional: Camisa cubierta de teja

ESTILO B

ESTILO C

ESTILO D

ESTILO A

331 Mts2

8* quartos
6 banheiros
1 lavabo

LANCASTER II
RESIDÊNCIA



407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

As plantas baixas e os modelos são de concepção artística e não têm a intenção de mostrar um detalhamento específico. Pelo fato de 
estarmos sempre aprimorando nossas casas, reservamos o direito de substituir todos os materiais, eletrodomésticos e acessórios por 
outros do mesmo tipo e qualidade e mudar as características, opções e detalhes arquitetônicos antes da compra, sem aviso prévio. Alguns 
modelos podem ter o lado da garagem invertido a partir da planta baixa. Os móveis e eletrodomésticos são mostrados para ajudá-lo a 
visualizar as plantas baixas e não estão incluídos no preço de venda. As janelas, tetos e varandas podem diferir dependendo do modelo.
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LANCASTER II PLANTA BAIXA
331 Mts2

8* quartos
6 banheiros
1 lavabo

TÉRREO

REQUER 50 PÉS DE TERRENO

1º ANDAR

PROJETO
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407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

ESTILO AESTILO A

ESTILO B

ESTILO C

377 Mts2

8* quartos
8 banheiros

FREMONT I
RESIDÊNCIA

Opcional: Camisa cubierta de teja



407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

As plantas baixas e os modelos são de concepção artística e não têm a intenção de mostrar um detalhamento específico. Pelo fato de 
estarmos sempre aprimorando nossas casas, reservamos o direito de substituir todos os materiais, eletrodomésticos e acessórios por 
outros do mesmo tipo e qualidade e mudar as características, opções e detalhes arquitetônicos antes da compra, sem aviso prévio. Alguns 
modelos podem ter o lado da garagem invertido a partir da planta baixa. Os móveis e eletrodomésticos são mostrados para ajudá-lo a 
visualizar as plantas baixas e não estão incluídos no preço de venda. As janelas, tetos e varandas podem diferir dependendo do modelo.
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FREMONT I PLANTA BAIXA
377 Mts2

8* quartos
8 banheiros

TÉRREO

VARANDA COBERTA
40’0” x 10’0”

SALA GRANDE
15’2” x 22’5”

SALA DE 
JANTAR

12’6” x 16’5”

D
W

D
W

COZINHA

DISPENSA

HALL DE 
ENTRADA

ENTRADA

Cl
os

et

PARA CIMA

Closet

Closet

GARAGEM PARA 2 VEÍCULOS
20’0” x 24’0”

                   SUITE
MASTER 2

13’0” x 12’6”

Closet

Closet

A/C

QUARTO 6
12’0” x 12’0”

WIC

Lounge
12’4” x 10’8”

QUARTO 3
14’0” x 14’8”

BANHEIRO
3

REF

BANHEIRO
4

LAVANDERIA

D
Opt. 

W
Opt. 

BANHEIRO 8

CLOSET DO
PROPRIETÁRIO

                  SUITE
MASTER 1 

12’0” x 13’0”

BANHEIRO 1

Closet

QUARTO 8
11’6” x 12’0”

QUARTO 4
13’2” x 11’0”

QUARTO 5
13’4” x 11’0”

BANHEIRO 7

BANHEIRO
5

SALA DE MIDIA
11’4” x 17’6”

Closet

BANHEIRO 6

PARA BAIXO

REF

A/C

QUARTO 7
13’2” x 12’0”

WIC

WD

O
pt

. 

1º ANDAR

REQUER 50 PÉS DE TERRENO
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ESTILO B

ESTILO C

ESTILO D

ESTILO A

434 Mts2

9* quartos
8 banheiros
1 lavabo

HAWTHORNE
RESIDÊNCIA

Opcional: Camisa cubierta de teja

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com
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As plantas baixas e os modelos são de concepção artística e não têm a intenção de mostrar um detalhamento específico. Pelo fato de 
estarmos sempre aprimorando nossas casas, reservamos o direito de substituir todos os materiais, eletrodomésticos e acessórios por 
outros do mesmo tipo e qualidade e mudar as características, opções e detalhes arquitetônicos antes da compra, sem aviso prévio. Alguns 
modelos podem ter o lado da garagem invertido a partir da planta baixa. Os móveis e eletrodomésticos são mostrados para ajudá-lo a 
visualizar as plantas baixas e não estão incluídos no preço de venda. As janelas, tetos e varandas podem diferir dependendo do modelo.
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VARANDA COBERTA
33’8” x 10’0”

SALA GRANDE
23’2” x 29’0”

15’0” x 13’11”

D
W

D
W

COZINHA

HALL DE
 ENTRADA

ENTRADA

Cl
os

et

BANHEIRO 4
Cl

os
et

GARAGEM PARA 2 VEÍCULOS
18’8” x 20’0”

QUARTO 2
13’10” x 13’8”

QUARTO 6
10’0” x 13’6”

WIC

Closet

QUARTO 3
14’2” x 13’0”

BANHEIRO 3

REF

LAVANDERIA

W
D

SUITE
MASTER

14’10” x 17’4”

BANHEIRO 1
Cl

os
et

QUARTO 4
14’4” x 10’0”

QUARTO 7
12’4” x 12’0”

QUARTO 5
14’4” x 10’0”

BANHEIRO
7

BANHEIRO 5

BANHEIRO
8

QUARTO 9
12’6” x 12’0”

QUARTO 8
10’0” x 12’2”

A/C

Banheiro da
piscina

WH

Estação de 
recarga

Bar molhado 
opcional

WH

A/C

BANHEIRO 2

Loft
24’2” x 16’6”

Cl
os

et

Closet

REF

WIC

WIC
WIC

WIC

BANHEIRO 6

SALA DE JANTAR

DISPENSA

Estação de 
recarga

Bar molhado 
opcional

PARA CIMA
PARA BAIXO

CLOSET DO
PROPRIETÁRIO

HAWTHORNE PLANTA BAIXA
434 Mts2

9* quartos
8 banheiros
1 lavabo

TÉRREO

1º ANDAR

REQUER 50 PÉS DE TERRENO
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ESTILO B

ESTILO C

ESTILO DESTILO E

407.396.9000
EncoreResortHomes.com

ESTILO A

439 Mts2

10* quartos
10 banheiros

FREMONT II
RESIDÊNCIA

Opcional: Camisa cubierta de teja



407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

As plantas baixas e os modelos são de concepção artística e não têm a intenção de mostrar um detalhamento específico. Pelo fato de 
estarmos sempre aprimorando nossas casas, reservamos o direito de substituir todos os materiais, eletrodomésticos e acessórios por 
outros do mesmo tipo e qualidade e mudar as características, opções e detalhes arquitetônicos antes da compra, sem aviso prévio. Alguns 
modelos podem ter o lado da garagem invertido a partir da planta baixa. Os móveis e eletrodomésticos são mostrados para ajudá-lo a 
visualizar as plantas baixas e não estão incluídos no preço de venda. As janelas, tetos e varandas podem diferir dependendo do modelo.
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FREMONT II PLANTA BAIXA
439 Mts2

10* quartos
10 banheiros

TÉRREO

VARANDA COBERTA
40’0” x 10’0”

SALA GRANDE
15’2” x 22’5”

SALA DE 
JANTAR

12’6” x 16’5”

D
W

D
W

COZINHA

DISPENSA

HALL DE
 ENTRADA

ENTRADA

Cl
os

et

Up

Cl
os

et

BANHEIRO  2

Closet

GARAGEM PARA 2 VEÍCULOS
20’0” x 24’0”

SUITE
MASTER 2
13’0” x 12’6”

Closet

Closet

QUARTO 6
13’0” x 11’0”

WIC

Lounge
12’4” x 10’8”

Closet

QUARTO 3
14’0” x 14’8”

BANHEIRO 3

WIC

REF

BANHEIRO 
4

WIC

LAVANDERIA

D
Opt.

W
Opt.

BANHEIRO  10

CLOSET DO
PROPRIETÁRIO

SUITE
MASTER 1
12’0” x 13’0”

BANHEIRO  1

Closet

QUARTO 10
11’6” x 12’0”

QUARTO 4
13’7” x 11’0”

QUARTO 7
13’2” x 12’0”

QUARTO 5
13’4” x 11’0”

BANHEIRO  7

BANHEIRO
5

SALA DE 
   MIDIA

                     11’4” x 17’8”

Closet
BANHEIRO  6

BANHEIRO  8

BANHEIRO  9 QUARTO 9
13’0” x 13’8”

QUARTO 8
12’8” x 12’0”

W/D

PARA BAIXO

A/C
A/C

REF

LAVANDERIA

D W

1º ANDAR

REQUER 50 PÉS DE TERRENO



BILTMORE
RESIDÊNCIA
505 Mts2

11 quartos
10 banheiros
3 lavabos

ESTILO B

ESTILO A

ESTILO C

Opcional: Camisa cubierta de teja

407.396.9000
EncoreResortHomes.com



As plantas baixas e os modelos são de concepção artística e não têm a intenção de mostrar um detalhamento específico. Pelo fato de 
estarmos sempre aprimorando nossas casas, reservamos o direito de substituir todos os materiais, eletrodomésticos e acessórios por 
outros do mesmo tipo e qualidade e mudar as características, opções e detalhes arquitetônicos antes da compra, sem aviso prévio. Alguns 
modelos podem ter o lado da garagem invertido a partir da planta baixa. Os móveis e eletrodomésticos são mostrados para ajudá-lo a 
visualizar as plantas baixas e não estão incluídos no preço de venda. As janelas, tetos e varandas podem diferir dependendo do modelo.

REQUER 60 PÉS DE TERRENO
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BILTMORE PLANTA BAIXA 
505 Mts2

11 quartos
10 banheiros
3 lavabos

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

VARANDA ABERTA
21’8” x 10’0”

SALA DE ESTA
14’8” x 21’4” 

Opt.DW

O
pt.

D
W

COZINHA

Despensa

HALL DE 
ENTRADA

ENTRADA

Cima

GARAGEM PARA 2 VEÍCULOS
20’2” x 20’6”

QUARTO 2
12’4” x 11’0”

Closet

Armazenamento

QUARTO 6
12’10” x 12’0”WIC

QUARTO 3
12’4” x 11’0”

Banheiro
3

Linen

RE
F

Linen

Banheiro 4

.W
 D

Banheiro principal

SUÍTE PRINCIPAL
15’0” x 13’0” Banheiro

6

QUARTO 4
12’0” x 15’2”

QUARTO 5
12’0” x 15’0”

Banheiro
5

Cl
os

et

Baixo

Aparador 

Banheiro 
da

piscina

A/C

Closet

Roupa
 de 

banho

Lavabo

SALA DE JANTAR
13’4” x 21’4” Armário 

do
 proprietário

Banheiro
2

Á
rea de 

serviço

Closet

Closet

Bar

Varanda aberta
28’4” x 8’0”

QUARTO 7
12’10” x 12’0”

Closet

Banheiro
7

QUARTO 8
12’10” x 12’0”

Banheiro
8

Closet

QUARTO 9
14’0” x 11’0”

Closet
Banheiro

9

Opt. WOpt. D

Área de
 serviçoA/C

CINEMA
20’0” x 15’0”

Degrau
Degrau

QUARTO 10
13’1” x 11’4”

Cl
os

et

Banheiro
10

Cl
os

et

QUARTO 11
12’11” x 12’4”

Lavabo

SALÃO
15’8” x 21’6”

REF

1ST FLOOR

2ND FLOOR



ESTILO A

ESTILO B

597 Mts2

12 quartos
12 banheiros

ESSEX 
RESIDÊNCIA

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

Opcional: Camisa cubierta de teja



As plantas baixas e os modelos são de concepção artística e não têm a intenção de mostrar um detalhamento específico. Pelo fato de 
estarmos sempre aprimorando nossas casas, reservamos o direito de substituir todos os materiais, eletrodomésticos e acessórios por 
outros do mesmo tipo e qualidade e mudar as características, opções e detalhes arquitetônicos antes da compra, sem aviso prévio. Alguns 
modelos podem ter o lado da garagem invertido a partir da planta baixa. Os móveis e eletrodomésticos são mostrados para ajudá-lo a 
visualizar as plantas baixas e não estão incluídos no preço de venda. As janelas, tetos e varandas podem diferir dependendo do modelo.

REQUER 60 PÉS DE TERRENO
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ESSEX PLANTA BAIXA 
597 Mts2

13 quartos
12 banheiros

407.396.9000  |  EncoreResortHomes.com

VARANDA ABERTA
29’0” x 9’4”

SALA DE ESTA
26’4” x 14’0”

Opt.
DW

O
pt.

D
W

COZINHA
Despensa

HALL DE 
ENTRADA

ENTRADA

CimaGARAGEM PARA
1 VEÍCULO

12’0” x 19’10”

QUARTO 2
11’0” x 12’0”

Closet

QUARTO 6
13’0” x 11’4”

WIC

QUARTO 3
11’0” x 12’0”

Banheiro
3

Co
at

s

REF

Li
ne

n

Banheiro 4

W
D

Banheiro
 principal

SUÍTE PRINCIPAL
13’8” x 14’8”

Banheiro
6

QUARTO 4
14’0” x 12’8”

QUARTO 5
17’4” x 15’0”

Banheiro
5

Cl
os

et

Baixo

Aparador 

Banheiro 
da

piscina

A/C

Ro
up

a
 d

e 
ba

nh
o

SALA DE JANTAR
12’0” x 18’0” 

Armário 
do 

proprietário

Banheiro
2

Área de 
serviço

Closet

Closet

Opt.
Bar

VARANDA ABERTA
18’0” x 8’0”

QUARTO 7
12’0” x 11’4”

Cl
os

et

Banheiro
7

QUARTO 8
12’0” x 11’4”

Banheiro
8

ClosetQUARTO 9
12’8” x 12’8”

Banheiro
9

O
pt. W

O
pt. D

Área de 
serviço

A/C

SALA MULTIMÍDIA
22’8” x 15’0”

QUARTO 10
12’8” x 12’8”

Cl
os

et

Banheiro
10

QUARTO 11
12’0” x 12’8”

SALÃO
20’0” x 18’4”

GARAGEM PARA
1 VEÍCULO

12’0” x 20’0”

Porte
Cochere

REF
Banheiro

11

WIC

A/C

Closet
Closet

Closet

QUARTO 12
11’0” x 12’8”

Banheiro
12

QUARTO 13
12’8” x 12’8”

Closet

Armazenamento

1ST FLOOR

2ND FLOOR


