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A „THE CORAL” 
ÜDÜLŐ- 

PARADICSOM”
amely  a  több  mint  egy  millió 

négyzetméter  gyönyörű  homokdűne, 
egyedülálló  Atlanti-tengerpart, 

hűs lagúna,  trópusi kókusz- és 
pálmafaültetvény  mentén  fekszik



A világ egyik legszebb természetes környezetében fekvő 

luxus tengerparti üdülőparadicsomot, a „The Coralt” 

jelenleg az északkelet-brazíliai Cearában építik. A 

jövőbeli ötcsillagos paradicsom és üdülő egy több mint 

egy négyzetméter gyönyörű homokdűne, egyedülálló 

Atlanti-tengerpart, hűs lagúna, trópusi kókusz- és 

pálmafaültetvény mentén fekszik.

Az üdülőparadicsom számtalan szolgáltatást kínál 

majd, beleértve az exkluzív tengerparti klubot, az 

éttermet, a kitesurf és a szörfiskolát, a környezetbarát 

boutique hotelt, a spa központot, a modern edzőtermet, 

számos sportlétestíményt, valamint rengeteg lakossági 

és közösségi programot.

700 darab, 20 villából álló kisebb közösségre felosztott 

építési telek érhető el három apartmankomplexumban. 

A telkek mérete 397,5 és 1 060 nm (4 284 és 11 410 

négyzetláb) között mozog. Nagyobb telekigény 

esetén további telkek is vásárolhatók. Brazil, rusztikus 

és modern kollekciónkban hét villadizájn közül lehet 

választani.

Az alacsony beépítés sűrűséggel rendelkező, különféle 

helyi szolgáltatásokat biztosító luxus üdülőparadicsom, 

vagyis a „The Coral” építési engedélye 2013-ban került 

kiadásra. Az építkezések jól haladnak, a villák különféle 

fejlesztési szakaszokban vannak, a tengerparti klub 

pedig majdnem teljesen elkészült.

A „The Coral” egy fenntartható, alacsony 
beépítési sűrűséggel rendelkező fejlesztés, amely 
harmóniában áll a természettel, és amely során 

központban áll a természet megóvása.



TELEKBEFEKTETÉS
A telekárak 40 500 US$-tól indulnak.

A vásárláshoz igénybe vehetők különféle finanszírozási lehetőségek.

Húzzon hasznot a telkek éves értéknövekedéséből.

VILLABEFEKTETÉS
A villabefektetés US$181 446 (R$771 335) indul.

A vásárláshoz igénybe vehetők különféle finanszírozási lehetőségek.

Keressen bérleti díj bevételt luxus villa építés útján rövid távú bérbeadásból.

A villabefektetéshez igénybe vehető teljes ingatlankezelés. 

Északkelet-Brazíliában nagy kereslet van az ingatlanokra. Az országban ideális éghajlata, 

árai és ingatlantulajdonlási potenciálja miatt a brazilok legkedveltebb helyszíne és 

nyaralórégiója Ceará. A nagy kereslet Brazília hatalmas tehetős közép- és felsőrétegéből, 

valamint a globális befektetőktől származik.

A „The Coral” Brazília tehetős lakosságának és a nemzetközi vásárlók növekvő igényeire 

való válaszként jött létre, minőségi szálláslehetőséget és luxus üdülési élményt biztosítva 

Északkelet-Brazíliában.

B E F E K T E T É S I   L E H E T Ő S É G

Az eredeti telekárak USD-ben, míg a villák árai brazil reálban vannak megadva. A villabefektetéshez megadott USD 

ár kizárólag példaként szolgál és változhat az az aktuális napi árfolyam függvényében. A villabefektetés árának 

alapját a legolcsóbb telek és villaépítési költségek adják.



E R E D M É N Y E I N K

P A R T N E R E I N K

MIÉRT  ÉRDEMES
A BRIC  GROUP-OT

VÁLASZTANIA?

F E K T E S S E N  B E  M A G A B I Z T O S A N

A BRIC Group immáron 20 éve biztosít sikeres, hosszú távú és stratégiai 

ingatlanbefektetési eszközöket befektetési ügyfeleinek. Az általunk kínált 

lehetőségekbe először saját tőkénket fektetjük be. A BRIC Grouppal való 

befektetés a bizalomról és a magabiztosságról szól, miközben gondoskodunk 

ügyfeleink teljes lelki nyugalmáról.

mibefektetünk

mifejlesztünk

miértéket teremtünk
mi kezelünk

TÖBB DÍJAT IS 
ELNYERŐ

üdülőparadicsom

25+ év
befektetési siker

2000+ INGATLAN 
értékesítése és kezelése 

világszerte

200 millió 
befektetett USD
 ügyfeleink által ez idáig

150 millió USD
értékű a „The Coral” 

1000+ EGYSÉG
az aktuális globális készleten



info@bric-investment.com

www.bric-investment.com

DEVELOPED BY

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 éppen 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.

Befektetési tanácsadónk hamarosan keresni fogja Önt, hogy 
megválaszolja kérdéseit a lehetőséggel kapcsolatban.

MODERN BEFEKTETÉSEK TRADICIONÁLIS ÉRTÉKEKKEL

USA

(+1) 813 315-3885

BRAZIL

+(55) 85 3013-1111

SPAIN

(+34) 952-810-711

HUNGARY

(+36) 1 345-8211

UAE

(+971) 44 275-072
(CONSULTING OFFICE)

CHINA

(OPENNING SOON)


