


Enseada A Praia da Enseada foi uma das 

primeiras a se desenvolver em 

Ubatuba. Desde a década de 1950 se 

consolidou como um badalado polo 

turístico ao sul do município.  

Atrai praticantes de esportes náuticos, 

famílias em busca dos passeios 

aquáticos e banhistas que aproveitam 

o mar predominantemente tranquilo ao 

longo de todo o ano.

A 10 km do centro da cidade e com 

fácil acesso pela Rodovia Rio-Santos, 

a Enseada fica entre as praias do 

Perequê Mirim e das Toninhas. Oferece 

infraestrutura repleta de boas opções 

de restaurantes, comércios, serviços 

e marinas em seu entorno. Além de 

sua beleza cênica, a praia é ótima 

alternativa para adeptos do ecoturismo, 

com acesso às trilhas para a Praia de 

Fora, Ponta do Espia e Praia do Godoi.



Planta Tipo 146m² de área privativa, 3 suítes, 

lavabo, lavanderia, varanda gourmet, 

amplas salas e cozinha com vista 

panorâmica da Enseada do Flamengo, 

ponta do Espia e do Parque Estadual 

Ilha Anchieta.
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Terreno Conta com uma área de 5.129,86m² em 

uma localização privilegiada em frente 

à Praia da Enseada.

1. portaria

2. quadra poliesportiva

3. piscina infantil

4. piscina

5. playground

6. academia

7. armário náutico

8. acesso praia

2

3

4

5

6

7 8

1



Residencial Trata-se do primeiro empreendimento 

residencial de Ubatuba totalmente 

de frente para o mar e pé na areia. 

O conceito de vista panorâmica 

proporciona um ambiente de 

contemplação, em um condomínio 

exclusivo, no trecho mais charmoso da 

Praia da Enseada. 

O paisagismo é formado por um belo 

jardim tropical, com espécies nativas 

de Mata Atlântica em uma área livre 

de 2.617m². A arborização ganha um 

toque especial com floreiras em todas 

as varandas. Características marcantes 

que unem a arquitetura contemporânea 

aos elementos da natureza. Um edifício 

para ser usufruído a todo instante.  

A piscina com borda infinita, os 

bangalôs na prainha, a quadra 

poliesportiva e o paisagismo tropical 

propiciam uma atmosfera de resort ao 

condomínio residencial.
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Piscina A piscina com borda infinita está na 

medida perfeita entre a sofisticação e 

o requinte, em um projeto totalmente 

integrado com a natureza. A sensação 

de amplitude através da linha d’água 

parece não ter fim com a água que 

transborda em suas limitações.   

A área comum do térreo convida 

a permanecer neste espaço 

contemporâneo, que reúne tudo 

que um residencial precisa em uma 

infraestrutura de resort: piscina com 

vista panorâmica, saunas, academia, 

quadra poliesportiva e um charmoso 

bangalô, montado junto à prainha da 

piscina principal.
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