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Temos o prazer de convidar 
você para conhecer e fazer 
parte do Condomínio Mar do 
Caribe. Um condomínio 
fechado de frente para o mar 
com perspectivas de ótima 

Galwan Imobiliária

valorização construído e 
administrado pela Galwan S/A.
Neste material apresentamos 
o projeto e as vantagens de um 
condomínio fechado construído 
a preço de custo.



3 ou 4 quartos
Até 4 vagas de garagem

Até 152 m² de área privativa

3 ou 4 quartos
Até 4 vagas de garagem

Até 152 m² de área privativa

Vista privilegiadaVista privilegiada



LOCALIZAÇÃO:
Avenida Estudante 
José Júlio de Souza,

de frente para o 
mar de Itaparica. 



IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE LAZER



BRINQUEDOTECA



CINEMA

ESPAÇO FAMILY



FITNESS

GOURMET GRILL



PISCINAS

PLAYGROUND

QUADRAS

SALÃO DE FESTAS



PRIVACIDADE E
SEGURANÇA DE ACESSO



DIFERENCIAIS DO CONDOMÍNIO FECHADO GALWAN

1. Privilegiando a localização, a Galwan S/A aprova o projeto e elabora todo o 
planejamento de execução da obra.

2. A Galwan Imobiliária com todas as informações do empreendimento tem a 
missão de formar o grupo de condôminos que se constituirá no condomínio a 
ser edificado que tem seu CNPJ e conta bancária própria. 

3. A Galwan S/A administra o condomínio depois de viabilizado e executa a obra, 
que é acompanhada e fiscalizada pela comissão de representantes eleita pelos condôminos 
na assembleia de constituição do condomínio. 

4. A Galwan S/A administra todas as aquisições, contratações, inclusive de mão de obra, 
em nome do condomínio. Desta forma, proporciona a todos os condôminos um excelente 
custo-benefício na obtenção do seu apartamento, em relação ao mercado.

5. A Galwan S/A assume eventuais diferenças de custo que excedam 10% em relação
ao  previsto. A taxa de administração, inclusa no orçamento, não será cobrada sobre a
diferença de custo, se houver. Além disso, garante a conclusão da obra no caso da taxa
de inadimplência ou vacância ser inferior a 6%.



Confira, compare e tenha a certeza de um exce-
lente negócio!

Caso tenha interesse, responda este contato e 
solicite mais informações.

Veja nosso folder:

www.youblisher.com/p/1803401-mar-do-caribe-galwan/

FAÇA PARTE 
DESTE CONDOMÍNIO
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https://www.youtube.com/watch?v=nhGwjB_qtq4

