Bonita National Manor
Homes
Bonita Springs, Florida, Estados Unidos
Preços começando por: $ 405,999
Manor Homes é a essência do estilo de vida com poucas tarefas de manutenção no seu próprio pedaço do
paraíso em meio à vegetação luxuriante do condomínio fechado Bonita National Golf & Country Club.
Localizado na bela Bonita Springs, um pouco ao norte de Naples, Bonita National oferece tudo o queas
pessoas querem encontrar ao irem para o sudoeste da Flórida: golfe e tênis o ano inteiro, praias com areias
convidativas, reservas naturais vicejantes, alta gastronomia, ótima vida noturna e muito mais. Dentro das
residências, encontre espaços de estar encantadores com pacotes exclusivos aprimorados e maisespaço para
armazenamento.

Lennar Homes

BonitaNational@lennarhomesusa.com
(877) 206-8048

Infraestrutura
Associação de proprietários
Fitness center
Outdoor swimming pool
Tennis

Guarita de segurança
Golf
Gramados totalmente
mantidos
Áreas comuns

Trilhas
Casa club
Sala de aeróbica
Seguro
Academia

Destaques do condomínio
No condomínio Manor Homes, ter seu próprio pedaço do paraíso signi ca ter diversas amenidades à sua
disposição. Elas incluem campo de golfe, clube, centro comunitário, estúdio de aeróbica, centro de tness,
piscina, lago, trilha para caminhada e quadra de tênis. Além disso, os moradores contam com seguro máster
e podem receber assistência da associação de moradores.

Características da residência
Oferecemos quatro projetos de casas com garagens para três carros. O tamanho das residências varia de
209 a 356 metros quadrados, com até seis dormitórios e quatro banheiros e meio, oferecendo toques de
design de qualidade para beleza e praticidade, como portas deslizantes de vidro transparente, interruptores
de luz e torneiras assinadas por designer, além de luxuosos armários de madeira com painéis com 42 pol. em
relevo. Além disso, todos os compradores recebem dois dos pacotes mais populares da Lennar: Inteligência
Residencial Nexia (Nexia Home Intelligence) e A Casa com Tudo Incluído (Everything's Included®). O sistema
Inteligência Residencial Nexia (Nexia Home Intelligence) oferece automação residencial com gerenciamento
remoto, proporcionando conforto, e ciência e segurança da residência de qualquer lugar. A Casa com Tudo
Incluído (Everything's Included®) da Lennar é uma oferta exclusiva da construtora, contendo milhares de
dólares em extras incluídos em toda a residência e oferecendo ótimo valor e o que há de mais recente em
luxo, tecnologia e e ciência. Há diversos pacotes exclusivos por toda a residência, como eletrodomésticos
GE® Energy Star, pisos de cerâmica e carpetes Mohawk® e pacote de segurança e conveniência Schlage®.
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