Marina d'Or Internacional - Venta de viviendas en Ecuador

A cidade de Guayaquil, com uma população superior aos 3 milhões de habitantes, é o motor
econômico do Equador. Nela se centra grande parte da atividade comercial e as sedes das
principais empresas nacionais, além de estar ampliando e diversificando a sua oferta cultural.

"Marina d'Or Park" localiza-se na área municipal do cantão Daule, no quilômetro 10,5 da Via
"La Puntilla-Samborondón", na zona com melhor imagem e eixo da principal área de
crescimento. O complexo residencial
"Marina d'Or Park" está a tão só 10
minutos do Parque Histórico de Guayaquil, da exclusiva zona comercial e bancaria de "La
Puntilla" e a 15 minutos do centro urbano.

O projeto se localiza numa zona de prestigio residencial, conectada com o centro urbano de
Guayaquil pela Ponte de la Unidad Nacional sobre o rio Daule, onde poderá morar com a sua
família num ambiente natural harmonioso com todos os serviços que farão a sua vida mais
agradável.

Em "Marina d'Or Park" poderá desfrutar com a sua família de um agradável ambiente e
amplas áreas verdes e de espairecimento nas que encontrará múltiples dotações: bancos,
centros educativos, centros comerciais, supermercados, clínicas, igrejas...

"Marina d'Or Park" é uma urbanização privada com o serviço de vigilância 24 horas composta
por departamentos exclusivos e casas independentes, localizadas no condomínio e terrenos
individuais respectivamente, que serão desenvolvidas em diferentes fases. Desde o principio, o
conjunto disporá de uma gama de áreas recreativas, clube social e esportivo que fará mais
prazenteiro o dia a dia de toda a família. Desfrutará alem de mais de una maravilhosa área de
equipamentos exclusivos com amplas áreas esportivas com futebol de salão, áreas recreativas
e de espairecimento onde ficar em forma, desfrutar dos seus hobbies e reunir-se com
familiares e amigos.

A magnífica piscina de design orgânico com ampla lâmina de água; a zona lúdica e de
entretenimento para as crianças e o divertido parque infantil aquático com balanços e
escorregadores serão um grande atrativo e elemento de distinção no que poderá desfrutar ao
longo do ano.
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Existirá igualmente uma área comercial composta por comércios onde poderá ir de compras
sem ter que deslocar-se.

Marina d'Or Park - Casas
VER MAIS

Marina d'Or Park - Apartamentos
VER MAIS

Marina d'Or Park - Locais
VER MAIS
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