
Cortesia de LENNAR

Associação de proprietários Deck superior Parque de águas

Fitness center Casa club Outdoor swimming pool

Tennis Áreas comuns Academia

Preços começando por: $ 430,990

The Landmark 2-Story Townhomes are called Cosmo Chic because the community, located in the heart of
Doral, just west of Miami, is marked by style and elegance. A resort-style clubhouse sets the stage with lush
landscaped areas, a luxurious pool retreat, outdoor movie amphitheater, splash park for children and a state-
of-the-art �tness center with �oor-to-ceiling windows. The Landmark 2-Story Townhomes are anything but
ordinary. This is truly an ultra-modern lifestyle — from the outstanding community amenities to the spacious,
open home designs and beyond.

Infraestrutura

Destaques do condomínio

As amenidades em estilo resort são o principal elemento do Landmark 2-Story Townhomes. Um espaçoso e

moderno clube dá o tom a todo o condomínio. Além dele, há um centro de �tness, um parque aquático, uma

piscina, uma quadra de tênis e um an�teatro para �lmes ao ar livre. Além disso, há também uma associação

de moradores para auxiliar os residentes. 

Características da residência

Há seis projetos de residências multifamiliares. O tamanho das casas varia entre 159 e 227 metros

quadrados, com até quatro dormitórios e quatro banheiros, com toques de design para beleza e praticidade

como arandelas decorativas na parede, entrada para carros pavimentadas com tijolos e bancadas de quartzo

branco. Todos os compradores recebem dois dos pacotes mais populares da Lennar: Inteligência Residencial

Nexia (Nexia Home Intelligence) e a A Casa com Tudo Incluído (Everything's Included®); e uma das ofertas

mais populares da Lennar está disponível: a planta baixa Nova Geração (Next Gen®) - A Casa Dentro da Casa

(The Home within a Home®). 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. A planta baixa Nova

Geração (Next Gen®) da Lennar é uma das opções preferidas dos compradores, oferecendo uma ótima

opção para famílias com membros de diferentes idades. A suíte Nova Geração (Next Gen®) é conjugada com

a casa principal e inclui uma entrada separada, área de estar, cozinha compacta, quarto e banheiro completo.

Há vários pacotes exclusivos disponíveis por toda a residência, inclusive um aquecedor de água Eco-Smart®

sem tanque, eletrodomésticos de aço inoxidável da GE® e interruptores de luz Decora®. 

Lennar Homes
Landmark@lennarhomesusa.com
888-246-8533

Powered by

Lennar Homes 888-246-8533
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.

Landmark 2-story
Townhomes
Doral, Florida, Estados Unidos


