


Conheça o mais novo lançamento de 
Vacation Homes na região de Orlando.



Por que Orlando?
Nenhuma outra região é capaz 
de inspirar tantas histórias 
incríveis como a de Orlando. Sede 
dos maiores parques temáticos 
do mundo, e próximo de belas 
praias e cidades importantes da 
Flórida, o destino é ideal para 
quem deseja aproveitar o turismo 
da região que está em constante 
crescimento. 

E é graças a esse cenário que os 
imóveis de temporada alcançam 
grandes procuras, oportunizando 
uma enorme rentabilidade aos 
seus proprietários. 



Conheça o Condomínio:
Posner Valley foi projetado para agradar diferentes perfis de 
investidores, com grande variedade de plantas e fachadas 
excessivamente estudadas por especialistas no mercado.

Serão 240 unidades, divididas em dois subcondomínios de 
casas de férias e moradia, com acessos individuais. As 124 
unidades de férias, em 20 buildings, irão contemplar plantas 
de 4 a 6 quartos.



Mapa do Condomínio



Amenidades 
Cada subcondomínio terá seu clubhouse exclusivo.

• Piscina
• Playground
• Área social
• Academia
• Salão de jogos
• Duas quadras de tênis



Davenport: 
uma das regiões que mais valoriza

Posner Valley Resort está localizado em Davenport, uma das regiões da 
Grande Orlando com mais belas e luxuosas casas de aluguel de temporada. 

Com rápido acesso aos parques da Walt Disney e Universal, além de estar 
a uma distância curta das praias da cidade de Tampa, a região atrai olhares 
de quem deseja morar na Flórida, ou mesmo de quem busca imóveis para 
investimento nos Estados Unidos. 

Dentre campos de golfe, grandes complexos comerciais, escolas e 
universidades próximas, Davenport acumula em si uma série de atrativos 
únicos para aqueles que desejam estar num ambiente que sobrepõe a 
diversão e a qualidade de uma vida calma e relaxante.



Localização privilegiada:
A apenas três minutos da rodovia I-4 e Highway 27, Posner Valley está próximo ao ChampionsGate e inserido 
ao lado de um dos maiores complexos varejistas da região, o Posner Park, shopping center ancorado por lojas e 
restaurantes de bandeiras nacionais como Target, Best Buy, Cinépolis, Ross Dress for Less, Burlington, Starbucks e 
muitas outras.



Sua localização atende a todos os perfis para quem quer 
estar a minutos dos parques da Disney e das principais lojas, 
aproveitando o conforto de um resort e a segurança que uma 
residência pode oferecer.
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Faça sua reserva!
(17) 98813-8881 - Andresa Cazarine

399 Grandview Pkwy, Davenport, FL 33837, USA

Existing and proposed amenities for the community are subject to changes, substitutions and/or deletions without notice. BWB makes no representation 
or guarantee that the community or any amenities will be built out as currently planned. Elevations and floor plans of a home may vary

andresac@casasparatemporadanadisney.com.br


