
felicidade multiplicada a cada dia.

Registro de Imóveis R-X-XXX.XXX, livro XX, �cha XX. 2º Tabelionato de Notas e Registros de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Luiz-MA. - Alvará nº XXX/2012. Todas as informações 
refente a incorporação deste empreendimento encontra-se disponíveis no stand de vendas em atencão a lei 8.078/90. Esclarecemos que todas as fotos, cores e imagens contidas neste folder são meramente 
ilustrativas, têm caráter exclusivamente promocional, por se tratar de um bem a ser construído. A decoração é mera sugestão. Os revestimentos a serem utilizados na construção estão especi�cado no 
Memorial Discritivo. Não será entregue o mobiliário das unidades, apenas nas áreas comuns especi�cadas. O paisagismos pode ter variação de tamanho, cor e forma. Todas as normas e regras de 
funcionamento do empreendimento estão contidas no contrato de compra e venda.
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Comemore suas melhores conquistas.

As belas paisagens, os diversos encantos que 

compõem Quintas do Calhau somam-se ao 

luxuoso empreendimento da construtora e 

incorporadora Amorim Coutinho.

O Jardim Europa está localizado na área mais 

nobre de São Luís, próximo às praias e aos 

vários pontos turísticos.

Um projeto moderno, de alto padrão e único, 

planejado para lhe proporcionar conforto, 

privacidade e a tradição de morar bem.



SEGURANCA E TRANQUILIDADE
FAZEM PARTE DO SEU DIA A DIA.



Localização privilegiada

no Quintas do Calhau.

Perto de tudo o que 

você merece.



Aproveite os itens

de lazer:

- Piscina Adulto

- Piscina Infantil

- Sauna

- Salão de Festas



Os sonhos

se croncretizam

em um passe.

Campo de Futebol



Fachada



Lazer privativo - opcional
(consulte nossos corretores)

Privacidade com estilo: 

é assim que você irá 

passar os melhores 

momento de sua vida, 

cercado de conforto e 

requinte.



Sala de estar



Sala estar/Jantar ampliada



Suíte Master com 
Closet e Varanda



Cozinha

O charme e a 

sofisticação vão 

dar um toque 

especial às suas 

receitas.



Térreo - Tipo 01
• garagem
• sala de estar
• sala de jantar
• lavabo

• depósito
• cozinha
• área de serviço
• wc serviço

opções 
de planta02

terreno com

189,00 m2



suítesCasas duplex com 03

• circulação
• suíte master
com closet e
varanda

• jardim
• suíte reversível 1
• suíte reversível 2

156,41 m2

• garagem
• sala de estar
• sala de jantar
• lavabo

• sala de tv
• cozinha
• área de serviço
• wc serviço

Térreo - Tipo 02 Superior



SALÃO DE FESTAS
 PISCINA 
ADULTO
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sauna

piscina adulto

piscina infantil

campo de futebol

salão de festas

localização privilegiada

área de lazer 
privativa opcional

pontos de instalação de 
splits dormitórios

vidros verdes

esquadrias de 
alumínio brancas

segurança

porcelanato polido



AVENIDA NEIVA M
O

REIRA

RUA OITO

PRAIAS

SUPERMERCADO

BEACH
CALDOS

SUBWAY

SHOPPING
AUTOMÓVEL GRAND PARK

CONDOMÍNIO PARQUE 
DAS ÁGUAS 

GRAND PARK
CONDOMÍNIO PARQUE 

DAS ÁRVORES

GRAND PARK
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 

SHALON PLAZA

CONDOMÍNIO
DE CASAS

POSTO DE
GASOLINA

RUA IMPERATRIZ

RUA DUQUE BACELAR

RUA BALSAS

RUA SANTA LUZIA

RUA PINHEIRO
S

RUA V13

AV. NEIVA M
O

REIRA

RUA CINCO

RUA OITO

RUA CAXIAS

RUA ARLINDA CHAVES

AVENIDA SÃO BENTO

RU
A 

PR
O

JE
TA

DA

AVENIDA DOS HOLANDESES

academias

bancos

supermercado

famácia

correios

shoppings

escolas

churrascarias

lanchonetes

postos

praias


