A vantagem do condo-hotel The Grove
Empresa de gerenciamento hoteleiro de nível mundial no local
The Grove Resort & Water Park é gerenciado exclusivamente pela Benchmark Hospitality, uma empresa
de hotelaria global renomada mundialmente. O nome Benchmark é sinônimo de excelência
no setor hoteleiro. A empresa gerencia mais de 75 resorts de luxo em todo o mundo, incluindo
o lendário resort de golfe Villas at Grand Cypress em Orlando.A seguir estão apenas alguns
prêmios e reconhecimentos que a Benchmark já recebeu:

The Grove Resort & Water Park oferece
Distância de menos de 5 minutos do portão de
entrada oeste do Walt Disney World®. Traslados são
oferecidos diariamente para ir aos parques.
O resort está cercado por 106 acres de área de
conservação florestal e um lago de 22 acres criando
um enclave natural que fornece uma experiência de
resort exclusiva e privada.

Tranquilidade
Serviços de limpeza, de segurança e de gerenciamento profissionais em tempo integral são
garantidos aos proprietários do The Grove. Com uma variedade de serviços no local, ser
proprietário no The Grove é uma experiência perfeita e sem estresse.

Manutenção e engenharia 24 horas no local
Ao contrário de uma casa de férias tradicional, se um problema de manutenção surgir, a
equipe de manutenção e de engenharia local do The Grove estará lá para resolver o
problema. Proprietários e hóspedes não perderão preciosos momentos com suas famílias à
espera de uma empresa de fora chegar e receber acesso para fazer entregas e realizarconsertos.

Proteção de ativos integrada
Pelo fato de um apartamento no The Grove estar dentro de um hotel de luxo de nível
mundial, ele está protegido e é resguardado do desgaste normalmente associado a
outras opções de locação de curto prazo.

Experiência para hóspedes superior
The Grove Resort & Water Park foi desenvolvido sobre uma base de comodidades de nível mundial e
de atendimento ao cliente premiado que em conjunto proporcionam uma experiência de resort
excepcional.

Consistência na tarifa de locação
Uma vez que os proprietários do The Grove não estão competindo diretamente c
proprietários-vizinhos que estão constantemente aplicando pressão descendente sobre
as diárias de locação, as receitas de locação dos nossos proprietários são mais
consistentes e melhor protegidas.

Recursos para maximizar a taxa de ocupação
A Benchmark fornece uma extensa rede global de relacionamentos para maximizar a
ocupação. Excepcionais equipes de vendas, centrais telefônicas, operadoras turísticas
internacionais, e parcerias com uma rede de agências de viagens e de turismo online são
apenas alguns exemplos.

Incorporadora imobiliária premiada
Um apartamento no The Grove é muito bem mobiliado, decorado e equipado com modernos
eletro-domésticos e utensílios domésticos característicos dos padrões de hotéis de luxo. Isso
alivia a inconveniência e o custo de ter que contratar um(a) decorador(a) ou de comprar os
muitos itens necessários para um apartamento de resort com 2 ou 3 dormitórios.

O premiado e exclusivo hotel-resort é composto por 878
apartamentos luxuosos privados de 2 e 3 dormitórios e
uma incrível variedade de comodidades, incluindo:
• O parque aquático de nível mundial Surfari com
dois (2) toboáguas de 2 andares, piscina com
correnteza, dois (2) simuladores de surfe
FlowRider, Longboard Bar and Grill
• Três (3) piscinas de resort com cabanas privadas e
área de recreação infantil
• Valencia - restaurante com serviço completo
• Academia e spa Relaxing Escape
• Fliperama e sala de jogos
• Lobby luxuoso com serviço completo
• Dois bares - Element e The Springs Bar & Grill
• Loja de conveniência "grab-and-go" Alfresco,
oferecendo café premium e gelato
• Centro de convenções e negócios
• Grande área de preservação com doca para
passeios de barco, caiaque, canoa e pedalinhos
• Horários preferenciais e descontos grupais com o
nosso parceiro de golfe exclusivo, Orange County
National - o principal campo público de Orlando

www.GroveResidences.com

Construtora Renomada
Como uma construtora-incorporadora residencial, a BTI e suas empresas afiliadas foram
honradas com o prestigioso prêmio de melhor construtora dos Estados Unidos ("America's Best
Builder"), bem como vários prêmios como melhor construtora da Flórida ("Florida's Best Builder")
e construtora do ano ("Builder of the Year"). A BTI recentemente foi premiada com doze (12)
prêmios BEST da BASF Flórida por causa do The Grove Resort & Water Park.
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