
Cortesia de LENNAR

Areas verdes Áreas de juego Vigilante

Áreas comuns

Preços começando por: $ 502,990

O Estates at Lone Mountain é onde o deserto �oresce. Parques no condomínio, campos para jogar bola,
playgrounds, quadras de basquete, varandas e jardins do deserto complementam as lindas casas novas.
Todas elas estão distribuídas em mais de 600 acres do Deserto de Sonora com sua beleza impressionante. O
Lone Mountain também oferece a oportunidade de estar perto de renomadas áreas comerciais, recreativas e
escolares.

Infraestrutura

Destaques do condomínio

Pense ecologicamente correto em meio ao deserto, a propriedade está localizada em mais de 600 acres do

Deserto de Sonora, que inclui uma área de preservação ambiental. E, então, pense em amenidades para se

manter em atividade como quadras esportivas, trilhas para caminhada, playground e uma área para

piquenique.

Características da residência

O tamanho das residências varia de 275 a 337 metros quadrados, e elas oferecem muitas das características

de sucesso da Lennar: A Casa do Futuro (Future Proof Home), Nova Geração (Next Gen℠) - A Casa Dentro

da Casa (The Home Within a Home®) e A Casa com Tudo Incluído (Everything's Included®). Na Casa do

Futuro (Future Proof Home) da Lennar a automação e o entretenimento residencial são destaques, garantindo

qualidade e conveniência por muito anos. 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, que oferece milhares de dólares

em extras incluídos em toda residência, oferecendo ótimo valor e o que há de mais recente em luxo,

tecnologia e e�ciência. Entre os itens incluídos nas residências, estão bancadas em granito na cozinha,

eletrodomésticos GE® com revestimento em ardósia, armários com painéis em bordo entalhado no banheiro

com altura conveniente em todos os banheiros, teto de azulejo, iluminação embutida e energeticamente

e�ciente, e muito mais.
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