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HospitaisEstação de Metrô Aeroporto Shopping

Planta ilustrativa
716,16m2

ÁREA PARA LOCAÇÃO

Rua Visconde de Ouro Preto, 
nº 5,  Botafogo.



O Condomínio Visconde de Ouro Preto é  
um edifício com excelente custo benefício,   
localização nobre e uma privilegiada vista 
para a Baía de Guanabara

O Condomínio Visconde de Ouro Preto está locali-
zado em Botafogo, um dos bairros mais nobres do 
Rio de Janeiro, com fácil acesso por ruas e aveni-
das de rápida circulação. É bem servido por linhas 
de ônibus que o ligam ao centro e a outros bairros 
importantes da cidade.

A estação Botafogo do metrô localiza-se a apenas 
450 metros do edifício e o Aeroporto Santos a ape-
nas 15 minutos de carro.

A localização privilegiada do edifício contempla 
uma excelente disponibilidade de serviços e uma 
infraestrutura completa de hotéis, flats, bancos, 
ótimos restaurantes e shopping centers. Além 
de todas as facilidades oferecidas pelo entorno, 
o edifício ainda conta com uma das mais belas 
vistas da cidade.

lajes com

716,16 m² 
de área locável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Ar condicionado central

• Portaria 24h com controle de acesso 

• 20 vagas por andar

• Sistema de combate a incêndio com Sprinklers

• Sistema de segurança com CFTV

• Gerador para áreas comuns

Recepção

Vista aérea

Garagem

Planta Tipo

Fachada



Baía de Guanabara

Botafogo Praia 
Shopping

Propriedade: 

Planta sujeita a variações conforme a disponibilidade de andares.

Tel: (55 11) 3048.5440  
www.scsa.com.br

Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis 
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HospitaisEstação de Metrô Aeroporto Shopping

Planta ilustrativa

716,16m2

Rua Visconde de Ouro Preto, 
nº 5,  Botafogo

Copa

Hall dos elevadores
e escadas 

Sanitários

Área técnica




