701 norwalk
701 norwalk, Austin, TX, 78703
Preço: $ 3,700,000
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This meticulously kept up with Spanish estate affords everything you look for in the Austin area from
convenience to privacy. If you love to entertain, then your friends will talk about the enormous rooftop patio, as
well as the views at night of the city skyline. The chef's kitchen is big enough for any growing family or the
most meticulous bachelor or bachelorette and paired with the vaulted ceilings, you will afford a lot of room.
Everything you'll need is in within walking distance from the new, HEB grocery store, to popular restaurants,
so your commute will be an enjoyable one. Don't miss out on your dream home, call me today!

Infraestrutura
Garagem/estacionamento
coberto
Multi-lojas
Permitido animais de
estimação
Conexão com a internet
Terraço

Ar condicionado
Pátio
Garagem
Pé-direito alto
Localização tranquila
Alarmes de incêndio
Tv a cabo

Estacionamento
Paisagismo
Sala de mídia
Cercado
Estacionamento
Boa localização

San Antonio and Austin Texas Luxury
Specialist with 15+ years providing 5 star
client service
701 norwalk, Austin, TX, 78703

https://pt.proxioshowcase.com/701-norwalk

Idiomas que entendo
Inglês
Posso te ajudar sobre:
Terceira Idade

Espanhol

Características do
centro da cidade
Imóvel Comercial
Propriedades de Golf
Condomínios de muitos Industrial
andares
Compradores
internacionais
Casas em Pré
Imóvel de Investimen
construção
Terrenos vagos
Imóveis de Luxo
Condomínios de méd
porte
Multi-gerações
Novas comunidades
Nova Construção

https://www.facebook.com/joshmartinhomes
https://www.instagram.com/realestateprotx/

Cortesia de Josue Martin
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