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Hawks Point Manor Homes
Estilo De Vida Familiar Em Um Ambiente Descontraído

Ruskin, Florida, Estados Unidos



Hawks Point Manor Homes
Ruskin, Florida, Estados Unidos

Preços começando por: $ 199,490

O condomínio fechado de Hawks Point oferece três opções de bairro para famílias de diversos
tamanhos e orçamentos. O condomínio �ca ao lado da Interstate 75, de onde se pode chegar
facilmente à área de Tampa Bay e a todo o sudoeste da Flórida. Além disso, as praias vizinhas e o
Golfo do México oferecem possibilidades sem �m de lazer e aventura. Hawks Point está cheio de
amenidades, incluindo parques infantis, um centro de �tness e piscina. E mais, o campus
Southshore do Hillsborough Community College �ca nas redondezas, bem como várias escolas
públicas respeitáveis.
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Sobre Tampa
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Por vezes conhecida como a Cidade do Charuto, Tampa oferece excelentes restaurantes, maravilhosos locais culturais para atender a quase todos os estilos de vida, rica
história e algumas das melhores atrações da Flórida. Essas são apenas algumas das razões pelas quais Tampa e a área em torno de Tampa Bay experimentam um
crescimento especialmente rápido e formam a segunda maior área metropolitana da Flórida.

Os moradores podem fazer uma viagem especial para o Florida Aquarium e o Busch Gardens, que são duas das muitas atrações da área. Você também pode passar a
tarde no Straz Center for the Performing Arts ou no Museu de Arte de Tampa. O centro em constante evolução de Tampa, Channelside e Ybor City também oferecerão a
você muitas oportunidades para aproveitar o clima ensolarado, as compras e a gastronomia à beira-mar. O centro da cidade nas proximidades está passando por uma
remodelação e transformação signi�cativas, o que tornará Tampa ainda mais atraente. Na alimentação, faça a sua escolha a partir de uma grande variedade de cozinhas:
da cubana e espanhola à italiana e vietnamita. E os frutos do mar estão em toda a parte. Quando se trata de recreação ao ar livre, a cidade de Tampa opera mais de 165
parques, sem contar as praias. Algumas das principais revistas do país incluíram Tampa entre as melhores cidades da América para viver ao ar livre.

Finanças, saúde, seguros, ciências biológicas, educação e agronegócios predominam como setores líderes de uma economia que continua a se expandir. Várias
corporações importantes, como bancos e empresas de seguros e telecomunicações, mantêm escritórios regionais em Tampa. Além disso, Port Tampa Bay é um motor
econômico de exportação/importação e de trânsito de passageiros de cruzeiro.

Hawks Point Manor Homes está localizado em Ruskin, ao sul de Tampa ao lado da Interstate 75. Apollo Beach e Little Harbor �cam a uma curta distância, e lá os
moradores podem relaxar nas areias do litoral do Golfo do México. Mais ao sul �cam Bradenton e Sarasota. Também nas proximidades está o parque estadual Little River
Manatee, que oferece atividades como passeio de caiaque, canoagem, pesca, passeios a cavalo, camping, caminhadas e observação da vida selvagem.



Destaques do condomínio
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Hawks Point Manor Homes oferece diversos projetos e inúmeras amenidades para famílias ativas, incluindo um clube, centro de �tness, piscina, dois playgrounds e um
parque para cães. Além disso, há também uma associação de moradores para auxiliar os residentes. 



Características da residência
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Há nove projetos, incluindo opções independentes de um e dois andares. O tamanho das residências varia de 126 a 227 metros quadrados, com até cinco quartos e 3,5
banheiros. Entre as características dos projetos estão pisos de cerâmica de baixa manutenção no saguão, cozinha, lavanderia e todos os banheiros; carpete de marca líder
da indústria e bancadas laminadas. Além disso, todos os compradores recebem dois dos pacotes mais populares da Lennar: Inteligência Residencial Nexia (Nexia Home
Intelligence) e A Casa com Tudo Incluído (Everything's Included®). 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 cada residência. Isso oferece um ótimo valor, além do que há de mais recente
em luxo, tecnologia e e�ciência. Há diversos pacotes exclusivos por toda a residência, incluindo janelas energeticamente e�cientes de painel duplo, máquina de lavar e
secar roupa de grande capacidade e paisagismo aprimorado.    



Associação de proprietários Estacionamento

Áreas de juego Fitness center

Casa club Outdoor swimming pool

Academia

Infraestrutura
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Lennar Homes
HawksPoint@lennarhomesusa.com
(877) 202-3137 and (813) 419-4961

Cortesia de LENNAR

 

 

 

 

https://pt.proxioshowcase.com/hawks-point-manor-home
s-49224
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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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