
Edifício Avenida Copacabana 
Lojas comerciais 217 e 218

 - Localização próxima à orla de Copacabana

 - Disponibilidade de aquisição/locação de duas lojas
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LocalizaçãoAr-condicionado central

Localizado em Copacabana, bairro nobre da região Sul do Rio de Janeiro, o imóvel é valorizado por estar a um 
quarteirão da orla. Apenas na rua em que se encontra, o local dispõe de ampla oferta de serviços e lojas, com 
diversos restaurantes, cafés, hotéis, farmácia, conveniência e próximo ao Shopping Rio Sul. Outro potencial do 
local é a disponibilidade de transporte público e acesso a vias importantes, a 220 m da Avenida Atlântica e 450 m 
da Avenida Princesa Isabel, com mais de 15 linhas de ônibus disponíveis e a 550m da estação de metrô Cardeal 
Arcoverde.

Características
O edifício está atualmente 100% ocupado, com 12 andares de salas comerciais. No térreo é possível encontrar uma 
galeria de lojas com dois andares (térreo e superior), aumentando o fluxo de pessoas que frequentam o local. As 
duas lojas se encontram no 2º andar, a área útil da loja de nº 217 possui 42 m² e a de nº 218 possui 43 m². 

 - Piso revestido em cerâmica
- Forro termo acústico ou gesso
- Instalações de ar-condicionado

- 1 copa
- 2 salas
- 2 banheiros

Vista parcial do acesso as lojas nº 217 e 218 Fachada das lojas nº 217 e 218

Metrô

Praças

Pontos de interesse

Hotel

Restaurante

Shopping center
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