
Cortesia de Collabra Real Estate

Garagem/estacionamento

coberto

Guarita de segurança Segurança 24 horas

Garagem

Preços começando por: $ 1,975,990

In posh Paradise Valley  Arizona, with a stunning backdrop of the Camelback and Mummy Mountains,
discover Azure by Shea Signature®,  a new home community, a private, guard-gated enclave of sixty-six
spectacular residences. Adjacent to a proposed world class resort and The Palmeraie Shops, Azure will be
within walking distance to high-end, specialty boutiques and over 25 dining destinations. 
  
Designed in collaboration with award-winning PHX Architecture, the new luxury homes of Azure feature a
unique balance of modern and transitional architecture, with up to �ve bedrooms and optional detached
casitas and garages on pool-sized homesites. Built-in Gaggenau® appliances, wide-plank wood �ooring,
modern gas �replaces, and most with lower levels and elevators are among the many included upscale
features of these �oorplans. With three distinctive exterior styles, eight new home designs, a variety of
structural options, and the opportunity to personalize your interior �nishes, Azure homes have the feel of
custom estates.

Infraestrutura
Collabra Real Estate
Collabra Technology provides digital marketing
technology

Paradise Valley, Arizona, Estados Unidos
833-789-2905
info@CollabraTechnology.com

https://pt.proxioshowcase.com/azure

Idiomas que entendo

Inglês
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AZURE
Paradise Valley, Arizona, Estados Unidos

https://www.sheahomes.com/new-homes/arizona/phoenix-area/paradise-valley/
http://azurepvliving.com/
https://pt.proxioshowcase.com/azure
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Posso te ajudar sobre:

Terceira Idade Características do
centro da cidade

Imóvel Comercial Imóveis Equestres
Propriedades de Golf Condomínios de muitos

andares
Industrial Compradores

internacionais
Casas em Pré
construção

Imóvel de Investimento

Arrendamento Terrenos vagos
Imóveis de Luxo Condomínios de médio

porte
Multi-gerações

 https://twitter.com/CollabraTech

 https://www.facebook.com/CollabraTechnology/

 https://www.linkedin.com/company/collabra-
technology/
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