
LANÇAMENTO

SEU APÊ A 1 QUARTEIRÃO DA PRAIA EM PONTA DE CAMPINA



O SEU SONHO
MAIS MARAVILHOSO
MERECIA UM CENÁRIO 

ASSIM TAMBÉM.

P O N T A  D E  C A M P I N A

Morar num imóvel da MRV é dar um upgrade 

na qualidade de vida. É desfrutar de um 

projeto diferenciado no paisagismo e no estilo 

arquitetônico com torres com elevadores.  

E é viver cercado de todo o lazer, o conforto  

e a segurança que só um condomínio fechado 

que mais parece um clube pode oferecer.  

É isso tudo que espera por você no primeiro 

lançamento da maior construtora do Brasil 

em Cabedelo: Spazio Jardins do Litoral.  

Aqui, além do acesso fácil pela BR-230 e da 

excepcional localização numa das regiões mais 

nobres e encantadoras da cidade - o bairro 

Ponta de Campina - você vai ter a chance de 

fazer um investimento com grande potencial de 

valorização.  E ao mesmo tempo, curtir o mar,  

a praia e o grande point da região, o beach 

lounge do Lovina. Aproveite as condições 

especiais de lançamento da MRV, incluindo  

os subsídios do Minha Casa Minha Vida,  

e garanta já esta grande conquista para  

a sua família. E pode ter certeza:  

você fez por merecer.



2 
QUARTOS (SUÍTE)
LAZER COMPLETO

ELEVADOR

GUARITA COM SEGURANÇA

Perspectiva artística. Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário e os equipamentos não fazem parte do contrato de compra e venda. Os materiais e cores representados poderão sofrer pequenas alterações sem prévio aviso em função da disponibilidade dos mesmos no mercado. Imagens ilustrativas. 

PORQUE A MRV 
OFERECE UM MAR 
DE CONQUISTAS 
PARA VOCÊ.

PONTA DE CAMPINA
ATRÁS DA BARRACA LOVINA.

Chegou a oportunidade que você esperava para dar um 

upgrade na sua qualidade de vida: Spazio Jardins do Litoral, 

da MRV. Aqui, cada detalhe vai te surpreender, porque o 

empreendimento não foi projetado apenas para se morar. 

Foi projetado para se viver. Com toda a segurança, o 

conforto e o lazer de clube de um condomínio fechado 

diferenciado até na localização, atrás da barraca Lovina, 

a poucos metros da praia Ponta de Campina, numa das 

regiões mais nobres da cidade. Não perca esta chance única 

de fazer um investimento que valoriza até o seu estilo de 

ser feliz. Aproveite as condições especiais de lançamento 

da maior construtora do Brasil e garanta já mais esta grande 

conquista na sua vida.



Perspectivas artísticas. Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário e os equipamentos não fazem parte do contrato de compra e venda. Os materiais e cores representados poderão sofrer pequenas alterações sem prévio aviso em função da disponibilidade dos mesmos no mercado. Imagens ilustrativas. 

MERGULHE FUNDO NA QUALIDADE DE VIDA.

Salão de festas

Espaço gourmetPiscinas



Quadra de vôlei

Espaço kids

Espaço fitness Playground

QUANTO MAIS ENERGIA, MAIS DISPOSIÇÃO PARA SER FELIZ.

Perspectivas artísticas. Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário e os equipamentos não fazem parte do contrato de compra e venda. Os materiais e cores representados poderão sofrer pequenas alterações sem prévio aviso em função da disponibilidade dos mesmos no mercado. Imagens ilustrativas. 



2 
QUARTOS (SUÍTE)
LAZER COMPLETO

UNIDADE GIARDINO
APTO. TIPO

APTO 102 BL1

APTO 106 BL1

APTO 205 BL1

APTO 204 BL1

PLANEJADO 
PARA O SEU 
BEM-ESTAR.

A decoração é mera sugestão, esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, das concessionárias e do local. Não fazem parte do apartamento o acabamento dos pisos e bancadas, podendo ser adquiridos pelo Exclusivitá.
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IMPLANTAÇÃO



Este material tem caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário e os equipamentos não fazem parte do contrato de compra e venda. Os materiais e cores representados poderão sofrer pequenas alterações sem prévio aviso em função da disponibilidade dos mesmos no mercado. RI: R-11-19.263 do 1º Ofício de imóveis de Cabedelo.

Informações:

4004-9000 mrv.com.br
Atendimento online 24 horas:

AQUI, A LOCALIZAÇÃO É INCRÍVEL E A DIVERSÃO, GARANTIDA.

PLANTÃO DE VENDAS: Vitorino Cardoso S/N - Em frente ao restaurante Lovina
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