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Hudson Heights
Elite Energy Star Homes For Families

Plano, Texas, Estados Unidos



Hudson Heights
Plano, Texas, Estados Unidos

Preços começando por: $ 362,990

Located just outside of the Dallas/Fort Worth area in Plano, Hudson Heights offers a convenient
location, great education and supreme energy conservation — an array of beautiful Energy Star
Certi�ed homes. Hudson Heights is near major highways like the Plano Parkway, Central Express
Way and George Bush Turnpike, making it easy to reach downtown and major employers. Also,
Hudson Heights is part of the Plano Independent School District, including an middle school onsite
plus an elementary school and high school within �ve minutes of the community. That means
excellent security for young people. The Plano school district was awarded the “What Parents
Want Award” by SchoolMatch, the largest school selection and consulting �rm in the U.S.
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Sobre Dallas
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Dallas/Fort Worth é a maior área metropolitana do sul, e tem uma notável atmosfera de cidade grande, história, inovação e cultura. As cidades irmãs Dallas e Fort Worth
são repletas de oportunidades para negócios e lazer. Em Dallas, encontram-se 18 empresas que constam da lista Fortune 500, e a cidade é líder de empregos no país.
Além disso, o bairro de artes de Dallas é o maior bairro de artes urbanas dos EUA, e a oferta de restaurantes e lojas é rica e diversi�cada em toda o "Dallas/Fort Worth
Metroplex". O centro de Fort Worth foi considerado o melhor pelo site livability.com na categoria "Melhores Centros de Cidade em 2014." Dallas/Fort Worth representa o
melhor da hospitalidade sulista. 



Destaques do condomínio
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A beleza e o charme evidentes nas residências do Hudson Heights também podem ser observados em todas as amenidades do condomínio. Entre elas estão um clube,
piscina, trilha para caminhada e o cinturão verde. Além disso, há também uma associação de moradores para auxiliar os residentes. 



Características da residência
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Oferecemos oito projetos de residências independentes de um e dois andares. O tamanho das residências varia de 191 a 308 metros quadrados, com até cinco quartos e
quatro banheiros, oferecendo toques de design para beleza e praticidade, como varandas frontais com acabamento em tijolos, bancadas de granito na cozinha, sanca e
iluminação embutida. 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 toda a residência e oferecendo ótimo valor e o que há de mais recente em luxo, tecnologia
e e�ciência. Há vários pacotes exclusivos por toda a residência, inclusive eletrodomésticos Energy Star GE® e isolamento Owens Corning® EnergyComplete. 



Associação de proprietários Trilhas

Casa club Outdoor swimming pool

Greenbelt Áreas comuns

Infraestrutura
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Lennar Homes
HudsonHeights@lennarhomesusa.com
469-440-0398

Cortesia de LENNAR

 

 

 

 

https://pt.proxioshowcase.com/hudson-heights-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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