
Cortesia de LENNAR

Associação de proprietários Quadra de esporte Parque de águas

Áreas de juego Fitness center Golf

Casa club Outdoor swimming pool Quadra de vôlei

Gramados totalmente

mantidos

Sala de aeróbica Tennis

Áreas comuns Academia

Preços começando por: $ 299,099

Great family fun and resort-style amenities await residents of Country Club at ChampionsGate, located on the
doorstep of Orlando, the U.S.A.'s most popular vacation destination. The Country Club is situated within the
�ourishing community of ChampionsGate, which is an attraction in itself — the perfect oasis for your family
and just like being on vacation in own your spacious, well-appointed single-family home.

Infraestrutura

Destaques do condomínio

O Country Club é um paraíso para amantes do golfe, dos esportes e do lazer. Há algo a oferecer para quase

todos. Além de golfe, as amenidades incluem um clube, estúdio de aeróbica, centro comunitário, centro de

�tness, centro de equitação, playground, parque aquático, quadra esportiva, quadra de tênis e quadra de

vôlei. Além disso, há gramados impecáveis e uma associação de moradores para servir os residentes.

Características da residência

Há 12 projetos de residências independentes de um e dois andares. O tamanho das residências varia de 175

a 396 metros quadrados, com até seis dormitórios e 4,5 banheiros. Além disso, todo comprador recebe dois

dos pacotes mais populares da Lennar: Inteligência Residencial Nexia (Nexia Home Intelligence) e A Casa com

Tudo Incluído (Everything's Included®); e a planta baixa Nova Geração (Next Gen®) A Casa Dentro da Casa

(The Home Within a Home®) está disponível. 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. A planta baixa Nova Geração (Next Gen®) da Lennar é uma das opções

preferidas dos compradores, oferecendo uma ótima opção para famílias com membros de diferentes idades.

A suíte Nova Geração (Next Gen®) é conjugada com a casa principal e inclui uma entrada separada, área de

estar, cozinha compacta, quarto e banheiro completo.
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