
As imagens aqui apresentadas são de caráter meramente ilustrativo, tendo como � nalidade a divulgação do empreendimento para � ns comerciais e estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio. A vegetação que compõe o paisagismo é ilustrativa e apresenta porte adulto de referência. A vegetação apresentará 
diferença de tamanho pois será entregue em forma de mudas. As imagens das áreas internas são sugestivas e conceituais, não fazendo parte da entrega 
dos imóveis. O Memorial de Incorporação do empreendimento está Pré-Notado na Matrícula nº 16.712 do Cartório de Ofício Único de Arraial do Cabo, 
em 14/12/2018. O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento constam no memorial descritivo e no 
Memorial de Incorporação.



O Blue Lake Residence Club, foi pensado e planejado para contribuir 

com a sua qualidade de vida. Com o maior Club privativo da região, 

este condomínio fechado de lotes, oferece total infraestrutura de lazer 

com mais de 11.600M2, bosque com plantas nativas, ciclovia, piscinas 

adulto e infantil com tobogã, academia, garagem para sua embarcação 

e muito mais.



Venha viver junto ao paraíso.
No maior Club privativo da região!

 Condomínio fechado de lotes com Club privativo de 

11.600M²



•  PISCINA ADULTO COM  460M2 
  DE ESPELHO D’ÁGUA 
• PISCINA INFANTIL COM TOBOGÃ
• CAMPO SOCIETY 
• SPA 
• QUADRA POLIESPORTIVA 
• SALÃO DE FESTAS 
• SALA DE JOGOS 
• BRINQUEDOTECA 
• ACADEMIA 
• QUADRA DE AREIA 
• RESTAURANTE 
• SEGURANÇA 24H 
• MARINA SECA PARA 
   BARCOS E JET SKI

O Condomínio irá contar com uma bela pousada, 
para hospedar seus amigos e familiares. Assim todos poderão aproveitar 

esse excelente empreendimento juntos.







Viva cercado pela natureza        

exuberante de Arraial do Cabo.

Um lugar paradisíaco que irá 

superar todas as suas expectativas





PRAIA GRANDE
GOLDEN LAKE

LAGOA DE ARARUAMA

BLUE LAKE RESIDENCE

RJ 102

SENTIDO 
CABO FRIO
BÚZIOS

SENTIDO 
RIO DE JANEIRO











MEMORIAL DESCRITIVO

CONDOMÍNIO BLUE LAKE

1. LOCALIZAÇÃO
Em uma área privilegiada entre lagoa e mar, o “Condomínio Blue Lake” localiza-se em uma região com alto potencial de valorização, na “ÁREA 01”, situada à margem da 
Estrada da Figueira, nº24, RJ 102, em Tucuns, na área de expansão urbana do município de Arraial do Cabo - RJ.

2. ÁREAS
Área do terreno: 196.883,308 m²
Área da marina seca: 3.072,00 m²
Área de lazer comum: 11.686,00 m²
Área de lazer privativa: 31.668,00 m²
Total área de lazer: 43.354,00 m²

3. O EMPREENDIMENTO

Projetado para oferecer segurança e conforto entre a beleza natural da Região dos Lagos, o Condomínio Blue Lake é composto por 406 unidades de lotes planos com áreas 
entre 239,00 m² a 462,00 m², o empreendimento ainda conta com uma completa infraestrutura urbana com ruas largas, arborizadas e um surpreendente clube com todo 
charme e conforto.
Para melhor comodidade dos moradores, o empreendimento ainda oferece incríveis projetos com 5 (cinco) modelos diferentes de residências para escolher conforme neces-
sidade e satisfação.
São 406 lotes para uso residencial distribuídos em 10 quadras conforme quadro de áreas:

4. SISTEMA “PAY PER USE”

Pensando no bem-estar dos moradores, neste empreendimento haverá pousada com 10 suítes e uma área reservada para marina seca que serão serviços oferecidos pagos à 
parte da taxa condominial. Trata-se do sistema “pay per use” onde os trabalhos oferecidos poderão ser contratados e pagos individualmente por cada condômino, de acordo 
com a utilização, a uma empresa terceirizada contratada pelo condomínio.

5. ITENS DE LAZER

1. Quadra poliesportiva (23 x 39 m);
2. Campo society (15 x 26 m);
3. Piscina adulto com SPA (hidromassagem): mais de 460 m² de espelho d’água;
4. Piscina infantil com tobogã;
5. Deck;
6. 03 espaços gourmet com churrasqueira e forno pizza cada;
7. Pista de bocha (coberta);
8. Salão de eventos (com cozinha e banheiros);
9. Sala de jogos (com bar);
10. Brinquedoteca;
11. Marina seca;
12. Pousada;
13. Restaurante;
14. Pista de skate;
15. Academia (com amplos vestiários);
16. Playground;
17. Fonte Garden;
18. Quadra de areia (12 x 24 m)

6. APOIO

1. Duchas (piscina);
2. Banheiros (feminino e masculino);
3. Depósito de lixo;
4. Guarita/ portaria 24h;
5. Casa de máquinas/ manutenção;
6. Administração condomínio;
7. Administração clube;
8. Administração pousada;
9. Vestiário funcionários masculino;
10. Vestiário funcionários feminino;
11. Refeitório funcionários (com cozinha e área de serviço);
12. Depósito;
13. Mercearia;
14. Lanchonete;

A
01 --------------- 246,00 m²
02 à 23 --------- 250,00 m²
24 -------------- 384,50 m²

E
01 ---------------- 273,00 m²
02 à 21 ----------- 250,00 m²
22 e 44 ----------- 248,00 m²
23 ---------------- 323,00 m²
24 à 43 ----------- 250,00 m²

I
01 ---------------- 273,00 m²
02 à 23 --------- 250,00 m²
24 ---------------- 248,00 m²
25 ---------------- 455,00 m²
26 ---------------- 337,50 m²
27 ---------------- 310,00 m²
28 ---------------- 285,00 m²
29 ---------------- 262,50 m²

C
01 --------------- 273,00 m²
02 à 20 ---------- 250,00 m²
23 à 41 ---------- 250,00 m²
21 e 42 ---------- 248,00 m²
22 --------------- 323,00 m²

D
01 -------------- 248,00 m²
02 à 22 --------- 250,00 m²
23 e 24 --------- 248,00 m²
25 à 45 --------- 250,00 m²
46 -------------- 248,00 m²

B
01 e 25 ----------- 248,00 m²
02 à 23 ----------- 250,00 m²
24 ---------------- 379,50 m²
26 à 47 ----------- 250,00 m²
48 ---------------- 400,00 m²

F
01 e 24 --------- 248,00 m²
02 à 22 --------- 250,00 m²
25 à 45 --------- 250,00 m²
23 ---------------- 400,00 m²
46 ---------------- 350,00 m²

G
01 ---------------- 273,00 m²
02 à 22 --------- 250,00 m²
25 à 45 --------- 250,00 m²
23 e 46 --------- 248,00 m²
24 ---------------- 323,00 m²

H
01 ---------------- 248,00 m²
02 à 21 --------- 250,00 m²
22 e 23 --------- 248,00 m²
24 à 43 --------- 250,00 m²
44 ---------------- 248,00 m²

J
01 ---------------- 248,00 m²
02 à 22 --------- 250,00 m²

30 ---------------- 459,00 m²
31 ---------------- 429,00 m²
32 ---------------- 446,00 m²
33 ---------------- 462,00 m²
34 ---------------- 239,00 m²
35 ---------------- 247,00 m²
36 ---------------- 255,00 m²
37 ---------------- 263,00 m²

38 ---------------- 271,00 m²
39 ---------------- 279,00 m²
40 ---------------- 287,00 m²
41 ---------------- 295,00 m²
42 ---------------- 303,00 m²
43 ---------------- 311,00 m²
44 ---------------- 317,00 m²




