
Cortesia de Collabra Real Estate

Garagem/estacionamento

coberto

Almoxarifado Garagem

Preços começando por: $ 715,000

This community is by appointment only. The Estates of Flintrock offers a private setting with stunningly crafted
homes and lavish appointments all nestled on oversized homesites. You’ll feel the character of Lakeway living
in a peaceful place where your family can spend time together just the way you’ve always dreamed. Your
children will attend exemplary Lake Travis ISD schools which are some of the highest ranking schools in the
state of Texas! Together, we’ll create a home that’s a true re�ection of your style and passions. Our design
experts will collaborate with you to weave your vision into a personalized design solution.

Infraestrutura

Collabra Real Estate
Collabra Technology provides digital marketing
technology

Lakeway, Texas, Estados Unidos
833-789-2905
info@CollabraTechnology.com

https://pt.proxioshowcase.com/estates-of-�introck

Idiomas que entendo

Inglês

Powered by
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
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Estates of Flintrock
Lakeway, Texas, Estados Unidos
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Cortesia de Collabra Real Estate

Posso te ajudar sobre:

Terceira Idade Características do
centro da cidade

Imóvel Comercial Imóveis Equestres
Propriedades de Golf Condomínios de muitos

andares
Industrial Compradores

internacionais
Casas em Pré
construção

Imóvel de Investimento

Arrendamento Terrenos vagos
Imóveis de Luxo Condomínios de médio

porte
Multi-gerações

 https://twitter.com/CollabraTech

 https://www.facebook.com/CollabraTechnology/

 https://www.linkedin.com/company/collabra-
technology/
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