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HospitalEstação de Metrô Aeroporto Shopping

Botafogo Praia 
Shopping

Baía de Guanabara

14º andar                   712             13

3º ao 13º   1.510                  28 

Unidades  Área (m2)     Vagas

08 elevadores

Planta ilustrativa

Planta sujeita a variações conforme a disponibilidade de andares.

ÁREAS PARA LOCAÇÃO

Copa e sanitários

Hall dos elevadores e escadas

Praia de Botafogo, 300 - Botafogo



Vista para Baía de Botafogo

• Ar condicionado central

• Portaria 24h com controle de acesso

• 28 vagas por andar

• Sistema de combate a incêndio 

• Sistema de segurança com CFTV

• Jardim com projeto do Burle Marx

• Auditório e salas de reunião

• Heliponto homologado

Garagem

Fachada

Fachada 

Auditório

Vista para o Corcovado

Recepção

O CEB é um dos principais centros em-

presariais de alto padrão de Botafogo. 

Localizado cerca de 700 m da Estação 

Botafogo do metrô e a 15 minutos de car-

ro do Aeroporto Santos Dumont. É bem 

servido de linhas de ônibus com rápida 

ligação ao centro da cidade.

O edifício oferece ao usuário uma ex-

celente estrutura, com restaurante, sala 

de reuniões e um amplo auditório. En-

contra-se próximo a um dos principais 

Shoppings Centers da cidade e tem vista 

privilegiada para Baía de Guanabara.

conjuntos com 755 m2  e lajes

com 1.510 m2  de área locável

Vista privilegiada da 
Baía de Guanabara

especificações técnicas
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