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Venha morar no Alphaville Graciosa
Além de proporcionar aos moradores o contato permanente com 

a natureza, em mais de um milhão de metros quadrados de 

áreas verdes, o Alphaville Graciosa oferece infraestrutura 

diferenciada para quem busca qualidade de vida, com segurança.

Localizado na cidade de Pinhais, Região Metropolitana de 

Curitiba, é o Alphaville mais verde do Brasil, contando com área 

Conheça alguns destaques da infraestrutura:

Alphaville Graciosa Clube 
Conta com um campo de golfe de 18 buracos, planejado para proteger as belezas naturais 
da região e é considerado um dos melhores e mais belos da América do Sul. Além do 
campo de golfe, das matas e das áreas verdes, os moradores contam com a ampla 
estrutura social e esportiva com instalações completas para a prática de esportes – duas 
piscinas aquecidas, quadras de tênis, vôlei e futebol. O clube conta ainda com bar, 
restaurante, quatro vestiários, loja com artigos de golfe e administração.

Parque das Araucárias
É uma densa reserva florestal contando com uma trilha circundando a mata que 
proporciona uma caminhada relaxante junto a natureza.

Parque da Graciosa
Parque para caminhadas e lazer, com uma trilha circundando o lago e adentrando a mata.

Salão de Festas
Espaço para eventos, com capacidade para até 72 pessoas, equipado com cozinha, TV, 
Churrasqueira, Forno a lenha, fraldário, sanitários e um parquinho para crianças.

Capela Ecumênica
Os associados contam com uma Capela, com a capacidade para 48 pessoas, onde é
possível realizar cultos, pequenos encontros, batizados e casamentos.

Área Empresarial
Constituída de 105 lotes, destinados a negócios e serviços, conta ainda com o Shopping 
Alpha Mall, um espaço amplo e agradável, pertinho dos residenciais, com diversas lojas 
para compras e serviços, incluindo salão de beleza, pet, imobiliárias e praça de 
alimentação. Além disso, sua estrutura conta um espaçoso estacionamento gratuito. Em 
breve o Alphaville Graciosa, contará com uma unidade da rede de supermercados Festval.

total de 2.479.808,40 metros quadrados, formando a maior 

reserva preservada de araucárias em área urbana do País.

No local são adotadas as diversas medidas para preser-

var o meio ambiente e garantir a segurança dos morado-

res, proporcionando cada vez mais um excelente lugar 

para se viver.
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