
Cortesia de LENNAR

Associação de proprietários Parque de águas Áreas de juego

Fitness center Casa club Outdoor swimming pool

Quadra de vôlei Gramados totalmente

mantidos

Sala de aeróbica

Tennis

Áreas comuns Academia

Preços começando por: $ 183,990

With a wealth of dining, shopping and recreation areas, Champions Club is the ideal choice for families
looking for both an active local area and on-site amenities. Located just south of the Walt Disney World
Resort, Champions Club offers multi-family living within the �ourishing community of ChampionsGate. With
easy highway access, residents can explore the city of Orlando and see all that Central Florida has to offer,
from shopping and dining to the beaches and natural beauty of the state.

Infraestrutura

Destaques do condomínio

O Champions Club é para moradores que apreciam a vida ativa e muita diversão. As amenidades incluem um

clube, estúdio de aeróbica, centro comunitário, centro de �tness, playground, parque aquático, quadra de

tênis, quadra de vôlei e área de recreação infantil. Além disso, há gramados impecáveis e uma associação de

moradores para servir os residentes. 

Características da residência

Há dois projetos de residências multifamiliares de um e dois andares. O tamanho das casas varia entre 131 e

173 metros quadrados, com até três dormitórios e dois banheiros. 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. 
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