
Cortesia de LENNAR

Areas verdes Áreas de juego Tennis

Áreas comuns

Preços começando por: $ 410,990

Localizado próximo a Phoenix nas cidades de Chandler e Gilbert, Layton Lakes é agraciado com cachoeiras,
belos lagos e riachos que �uem por todo o condomínio. Também conta com muitas amenidades fantásticas,
que incluem um grande parque com um lindo pavilhão, plataforma de pesca, pista de corrida, quadra de
vôlei, uma grande área recreativa com jatos de água, playground e áreas de piquenique cobertas. Destiny at
Layton Lakes, com residências de até seis quartos e 4,5 banheiros, é o ponto central desse cenário. E, com o
conveniente acesso à rodovia SanTan 202, Layton Lakes está localizado a apenas alguns minutos de
restaurantes, entretenimento e do shopping SanTan Village, bem como do charmoso centro de Gilbert, repleto
de restaurantes, locais, lojas exclusivas, parques com paisagens deslumbrantes e atrações culturais.

Infraestrutura

Destaques do condomínio

Amenidades e muito mais. Isso é o que você encontrará em Layton Lakes, onde há água por toda parte

(cachoeiras, lagos e riachos) e áreas de recreação esperam por você. As atividades recreativas incluem tudo,

desde um grande parque e uma plataforma de pesca até um playground. Tem até áreas de piquenique

cobertas.

Características da residência

O tamanho das residências varia de 265 a 382 metros quadrados, com vários toques de design para beleza e

praticidade, como telhado de telhas e eletrodomésticos em aço inoxidável GE®. Duas das mais populares

ofertas da Lennar estão disponíveis: Next Gen℠ - A Casa Dentro da Casa (The Home Within a Home®) e A

Casa com Tudo Incluído (Everything's Included®) da Lennar. A Nova Geração (Next Gen℠) contém uma suíte

separada com área de estar privada com seu próprio quarto, banheiro, sala de estar e cozinha. 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. Entre os itens incluídos na residência estão: bancada em granito na cozinha,

iluminação embutida, portas internas de painel duplo e ferragens de portas em níquel acetinado, bancadas e

pias em mármore lavrado nos banheiros, a entrada para os carros e a calçada na frente da casa contam com

pavimento de concreto, e muito mais. Além disso, a Casa do Futuro (Future Proof Home) da Lennar certi�ca

recursos que poupam energia, como o entretenimento e automação residencial.
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