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Preço: $ 768,058 
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3

 

NÚMERO DE
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3

 

NA SQ FT.
ÁREA

85.813,0

 

REFERÊNCIA
NÚMERO

5757736

This house is currently under construction. Sequestered off the western shores of Comfort Lake sits this
tranquil 19 lot acreage development featuring a perfect blend of scenic natural open space and beautiful
wooded spaces. The thoughtfully crafted model home at 7591 255th St. shows pride and craftsmanship by
Judge Homes at every turn, from the heavy reclaimed beam accents to the Nickel spaced shiplap vaulted
ceiling offering a warm and comfortable open concept �oor plan. You will love this Farm Model with a large
master bedroom and en-suite bath, custom tile and crisp clean accents. This beautiful home �aunts
comfortable one level lining at it �nest. The Preserve at Comfort Lake allows outbuildings and No
ASSOCIATION FEES! This beautiful area is just 30 minutes from the Twin Cities Metro. FULLY CUSTOMIZE TO
YOUR LIKING! Many other lots available as well. Ranging from 1-5 acres in size and different scenery options,
we are sure to have a lot perfect for YOU!

Infraestrutura

7591 255th Street, Wyoming, MN, 55092

https://pt.proxioshowcase.com/7591-255th-street

Idiomas que entendo

Inglês

Posso te ajudar sobre:
Lake Front Properties

 https://www.facebook.com/builderseanstanek

 https://www.instagram.com/stanek_realestate/
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