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Desfrute de momentos
em perfeita Harmonia.

Av. 26 de Outubro, 172 - Bela Vista - Ipatinga/MG

Localização

• 02 Apartamentos por andar;

• 03 Quartos (sendo 01 suíte);

• 02 e 03 Vagas de Garagem;

• 14 Pavimentos;

• 21 Apartamentos Tipo;

• 01 Apartamento Cobertura;

• 02 Elevadores Super Modernos

(sendo 01 c/ vista panorâmica da Mata do Parque);

• Infra de Ar-Condicionado (quartos e sala); 

• Gás Canalizado (c/ medição individual);

• Varanda Gourmet (c/ churrasqueira a carvão); 

• Energia fotovoltaica (p/ área comum do prédio);

• Piso em Porcelanato; 

• Apartamentos arejados;

• Hall de Entrada (mobiliado e decorado);

• Salão de Festas (mobiliado e decorado);

• Academia (mobiliada e decorada);

• Localização Privilegiada;

• Vista definitiva para Mata do Parque; 

• Medição de Água e Luz individualizada;

• Baixa taxa de Condomínio;



O por que do
nome “Harmonie“.

Excelente Localização

Prepare-se
para se encantar.

Vista Incrível

Alto Padrão

Tranquilidade

“Harmonie” (pronuncia-se Harmoniê) , do Francês, significa exa-

tamente o que parece: Harmonia. Esta escolha traduz-se exata-

mente no que estamos prestes a te oferecer: a oportunidade exclu-

siva de desfrutar de bons momentos em perfeita harmonia com 

elementos indispensáveis para quem morar bem. 

Empreendimento bem localizado no bairro Bela Vista, com

acesso ao centro Comercial, Shopping, BR e Hospitais.

Construção de frente para Mata do Parque com

garantia de vista definitiva para a natureza.

Projeto pensado nos mínimos detalhes: melhor

integração entre ambientes e conforto.

Região extremamente tranquila e segura, com área

de lazer em frente ao empreendimento.



Reunimos em perfeita harmonia tudo o que você 
precisa para realizar o sonho de viver bem.

Localização privilegiada. O que você precisa
para viver bem?

Próximo do centro comercial do Bom Retiro.
A menos de 5 minutos do Hospital Márcio Cunha



Requinte e bom
gosto em harmonia.
Hall de Entrada mobiliado e decorado.



Varanda Gourmet
com Churrasqueira

a Carvão

14m
2
aprox.

Viva os bons momentos. Sinta a vida nos pequenos detalhes. Vista
definitiva para a Mata do Parque.



Sala de Estar

Combinação perfeita. Ambiente arejado pensado
no conforto praticiadde.



Cozinha & Jantar

Ambiente integrado. Mais espaço para o que
realmente importa: você!



Sala de
Estar & TV

Conforto e praticidade. Lugar para viver bons
momentos em família.



Cozinha em
Conceito Aberto.

Moderna e sofisticada. Mais espaço e conforto
pra viver bem.



Quarto Suite

Qualidade no descanso. O melhor pra você descansar
com bastante conforto.



Um toque de classe. Banheiro projetado para
promover o máximo confotto.

Banheiro
Suite



14 21 02 02Pavimentos Apartamentos
Apartamentos
por andar

Elevadores
Super ModernosPavimento Tipo

Organização inteligente
do espaço para melhor
aproveitamento de espaço,
iluminação e ventilação.



Apartamento com Suíte e Varanda Gourmet 
com Churrasqueira a Carvão.

Planejado para proporcionar mais conforto, 
praticidade e privacidade para a sua família.

Harmonia com a
tranquilidade de
um  lugar único.

03
Quartos
01 Suíte e
Varanda
Gourmet 2 3 Vagas de

Garageme106m
aprox.

2Apartamento Tipo



Saúde é vida. Exercite-se no conforto do lar em 
harmonia com esta bela paisagem.

Academia
Mobiliada & Decorada



Prazer em viver bem. Ambiente completo para
treinar e se sentir bem.

Estrutra de ponta.



Salão de Festas
Mobiliado & Decorado

A festa está garantida. Celebre os bons momentos
com quem você ama.



Investimento seguro.

Horto Palace
Bairro Horto

Garden Residence
Bela Vista

Diamond
Cidade Nobre

VondelPark
Jardim Panorama

Qualidade
e Inovação 35+de

empreendimentos
executados e
entregues.



Desfrute de momentos
em perfeita Harmonia.

Um produto exclusivo
com vista definitiva.


