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Bonita National Coach Homes
Faça Parte Do Clube Na Costa Paradisíaca.

Bonita Springs, Florida, Estados Unidos



Bonita National Coach Homes
Bonita Springs, Florida, Estados Unidos

Preços começando por: $ 258,999

O condomínio Coach Homes da Lennar é um dos seis conjuntos de residências no Bonita
National Golf & Country Club em Bonita Springs, Flórida, onde o lazer é elevado a um novo
patamar. Além de oferecer um excelente campo de golfe, o Bonita National Golf & Country
Club também oferece uma ampla variedade de amenidades e lindas paisagens. O
condomínio Coach Homes da Lennar oferece um estilo de vida elegante e livre de tarefas de
manutenção na calorosa, acolhedora e emergente região do sudoeste da Flórida.
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Destaques do condomínio
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Enquanto no sudoeste da Flórida se respira o ar fresco da costa, o Bonita National da Lennar é pura recreação. Sim, você pode relaxar, mas há também um campo de
golfe, clube, centro de atividades, quadras de tênis, centro de �tness, piscina estilo resort e muito mais. Como um dos seis conjuntos de residências no Bonita National
Golf & Country Club, o Coach Homes proporciona uma vida livre de tarefas de manutenção e a possibilidade de passar seu precioso tempo livre se divertindo.



Características da residência
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O tamanho das residências varia de 162 a 196 metros quadrados, com vários toques de design para beleza e praticidade, como revestimento em madeira de estilo
colonial, peitoris de luxo nas janelas, piso de cerâmica de luxo nas áreas úmidas, isolamento das paredes para economia de energia e um abrangente plano de gestão de
águas pluviais. Além disso, duas das ofertas mais populares da Lennar estão disponíveis: Inteligência Residencial Nexia (Nexia Home Intelligence) e A Casa com Tudo
Incluído (Everything's Included®) da Lennar. 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.
As residências incluem itens como: eletrodomésticos GE Energy Star®, armários luxuosos de madeira de bordo com painel elevado, carpete macio superior Mohawk®
com cobertura aprimorada de parede a parede em todos os quartos, iluminação em todos os closets e muito mais.



Areas verdes Fitness center

Golf Casa club

Outdoor swimming pool Gramados totalmente mantidos

Vigilante Tennis

Áreas comuns Academia

Infraestrutura
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Lennar Homes
BonitaNational@lennarhomesusa.com
(877) 206-8048

Cortesia de LENNAR

 

 

 

 

https://pt.proxioshowcase.com/coach-homes-at-bonita-na
tional-lennar
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As informações constantes deste Website são fornecidas por pro�ssionais ou promotores do sector imobiliário e/ou os respetivos representantes. Os preços, os detalhes e a disponibilidades podem sofrer alterações;
veri�que qualquer informação junto de um pro�ssional ou promotor do sector imobiliário. A Proxio não é responsável por quaisquer erros ou omissões. Esta não é uma proposta de venda.
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