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Fedezze fel a Coralt és 
Északkelet-Brazíliát

Személyre szabott megtekintő körútjaink alkalmával személyesen is 
betekintést nyerhetnek a brazil életstílusba. Valódi kóstolót nyújtunk a 
helyi kultúrából, miközben élvezhetik a káprázatos atlanti partokat, és 
megtapasztalhatják, milyen is a mindennapi élet a Coralban.

A helyszínen rendelkezésére áll helyi lakosokból álló csapatunk, akik minden 
felmerülő kérdésére készséggel válaszolnak, legyen szó akár fejlesztésről, 
akár a környékről. Szakértőink örömmel segítik, és elmagyaráznak mindent, 
amit tudni kell az Északkelet-Brazil ingatlanok vásárlásáról és birtokba 
vételéről.

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy alaposan felfedezze a területet, és a 

saját szemével is lássa, miért érdemes kihasználni ezt a befektetési opciót, 
mely talán a legvonzóbb „ingatlanberuházási újdonság” Spanyolország és 
Florida 40 évvel ezelőtti virágzása óta.

A tőkebefektetés a legtöbb vásárló számára nagy megfontoltságot kíván. 
Bármi motiválja abban, hogy Brazíliában vásároljon ingatlant – befektetési 
elgondolás, minőségi élet, vagy kicsit mind a kettő – az ország kiemelkedő 
ár-érték arányt és kitűnő tőkenövekedési potenciált rejt magában.

Amennyiben részt vesz felfedező körutunkon, és végül a befektetés mellett 
dönt, a költségeket* a fejlesztő állja.

Ismerje fel a nagyszerű befektetési lehetőséget, a 
díjnyertes Coral komplexumot, mely északkelet-
brazíliában, Fortalezától északra található.

 

AZ ÖN SZEMÉLYES MEGTEKINTŐ KÖRÚTJA A 
KÖVETKEZŐKET FOGLALJA MAGÁBAN:

Három éjszaka hotel szállás reggelivel

Transzfer oda-vissza a Fortaleza-i 
Nemzetközi Repülőtérről (Pinto Martins)

Welcome drink és étkezés

Személyes utazás a beruházáshoz, a 
környék megismerése, találkozás az 
építészekkel és az ügyvédekkel.

* A feltételekért keresse irodánkat.
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Fogadás koktélokkal 
Érkezésekor egyik képviselőnk fogadja, és elkíséri a flecheiras-i 
Rede Beach Resort-ban található szállására (amennyiben ez 
nem elérhető, egy másik helyre). Egy kellemes koktélozás után 
lehetőséget biztosítunk, hogy a strand közelében pihenhessen, 
majd ebédet/vacsorát szolgálunk fel a hotelben, vagy a környékbeli 
remek éttermek egyikében.

1. nap

A megtekintő körút programja
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Személyre szabott túra
Egy igazán pihentető éjszaka és a kitűnő reggeli után találkozó egy 
helyi képviselőnkkel, aki elkíséri a Coral komplexum építési helyszínére 
crosskarttal vagy egy Jeeppel. Alaposan szemügyre veheti a fejlesztés 
aktuális állapotát, bepillanthat a helyszínrajzba és körüljárhatja a környező 
területet, hogy átfogó képet kapjon a helyszínről és az infrastruktúráról.

Ezt követi a fantasztikus helyszín felfedezése. Munkatársaink körbeviszik a 
felcheiras-i településeken, Trairin és Mundaún, ahol élvezheti a kite szörfösök 
siklását az Atlanti-óceánon és szeme elé tárul a fantasztikus parti éttermek 
sokasága is, melyek friss, helyi specialitásokat kínálnak.

2. nap

A megtekintő körút programja



Kérdések és válaszok
Egy könnyed reggeli után, helyi képviselőnk válaszolni fog minden, a projekttel kapcsolatos 
kérdésére. A megbeszélés után Fortalezába kísérik, ahol megismerheti díjnyertes építészeinket 
és partnereinket, akikkel együtt terveztük a Coralt. A találkozón az ingatlanokkal, a fejlesztés 
koncepciójával és tervezéssel kapcsolatos összes felmerülő kérdésére választ kaphat itt.

Végül a jogászokkal találkozik, hogy megbeszéljék a Brazil ingatlanvásárlási procedúrát, illetve a jogi és 
adózási ügyeket. 

A három napos út során egy átfogó bemutatáson vesz részt, kollégáink segítségével végül komplett 
tudására tehet szert a brazil ingatlanbefektetési piaccal kapcsolatban

3. nap

A megtekintő körút programja

6



Hazatérés 
A hazautazás előtt egy további lehetőséget biztosítunk, 
hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseire választ 
kaphasson képviselőinktől. Áttekintheti az összes 
dokumentumot, és ha úgy érzi, módjában áll, 
megteheti első lépéseit, hogy új otthona vagy telke 
büszke tulajdonosává váljon a Coralban és előrelátó 
befektetőként később learassa tőkeberuházásának 
gyümölcsét.

4. nap

 A megtekintő körút programja
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Egyéni utazás

Amennyiben függetlenül szeretné szervezni brazil vakációját vagy üzleti útját, 
de mégis részt kíván venni a megtekintő körutunkon, örömmel hívjuk meg 
ezek egyikére szervezett csoportjainkba, vagy – ha úgy kívánja – egy személyre 
szabott, egyéni körútra.

A fotel kényelméből 

Tisztában vagyunk vele, hogy sok ügyfelünknek nincs módjában Brazíliába 
utazni a közeljövőben. Ilyen esetben alkalmanként lehetséges, hogy 
képviselőink meglátogassák, vagy Skype-on keresztül tárgyalhasson egy 
brazíliai szakértőnkkel, hogy otthona kényelméből ismerhesse meg a brazil 
befektetési lehetőségeket.

Az ingatlanvásárlást fontolgató befektetőink nagy részének az átfogó, alapos 
információk, melyet a videók, prezentációk, brosúrák és képek formájában 
biztosítunk, több mint elég ahhoz, hogy a számára legmegfelelőbb befektetés 
mellett döntsön. De természetesen a személyi tanácsadója mindig elérhető, 
hogy megválaszolja a felmerülő kérdéseit.
. 

Alternatív opciók
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További információ

Email: 
info@bric-investment.hu

Hívjon minket: 
Budapesti iroda: +(1) 345 8211

USA

109 N Brush Street
Suite 160 Tampa
FL 33602

(+1) 813 315-3885

BRAZÍLIA

Av. Dom Luis, 1200 SLR
1304/1305 Torre 1 Business Ed.
Patio Dom Luis Meireles
Fortaleza, Ceara, Brazil

+(55) 85 3013-1111

SPANYOLORSZÁG

Centro de Negocios
Puerto Banus, Oficina 39
29660 Nueva Andalucia
Marbella, Spain

(+34) 952-810-711

MAGYARORSZÄG

Mammut II - 3. emelet
Lövöház utca 2-6.
1024 Budapest

(+36) 1 345-8211

DUBAI

Grosvenor Business Tower
Suite 1508
Tecom
(konzultációs iroda)

(+971) 44 275-072

Elérhet minket még az alábbi elérhetőségeken.

Felelősséget kizáró nyilatkozat: A kiadványban közölt információk csupán tájékoztató jellegűek, és a BRIC Group részéről semmi esetre sem minősülnek ajánlattételnek sem ingatlanértékesítés, sem -bérbeadás vagy -lízing tekintetében. A közzétett adatok a kiadás idején a valóságnak megfeleltek, pontosak, hitelesek voltak, az azóta eltelt időben 
azonban megváltozhattak. A BRIC Group épp ezért semminemű garanciát nem vállal a dokumentumban közölt adatok megbízhatóságát illetően, és mindenkit arra kér, hogy személyesen ellenőrizze a információk aktuális alakulását. A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok minden esetben a tulajdonosokat illetik. A kiadványban használt szövegek, 
képek és cégemblémák mint tartalmi elemek jogtulajdonosa a BRIC Group, utánközlésük, másolásuk, terjesztésük sem részleteiben, sem egészében semmilyen adathordozói formátumban nem megengedett, illetve a BRIC Group előzetes írásos engedélyéhez van kötve.


