
Cortesia de LENNAR

Associação de proprietários Estacionamento Áreas de juego

Fitness center Casa club Outdoor swimming pool

Academia
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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.

Infraestrutura

Destaques do condomínio

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

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.    

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

Powered by
Lennar Homes (877) 202-3137 and (813) 419-4961

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.

Hawks Point Manor Homes
Ruskin, Florida, Estados Unidos


