
Cortesia de LENNAR

Associação de proprietários Estacionamento Areas verdes

Tapete de águas Trilhas Área de picnic

Áreas de juego Outdoor swimming pool Cabana

Lago Lagoa Áreas comuns

Preços começando por: $ 241,990

Com dois lindos lagos, muitas lagoas e parques, bem como diversas amenidades localizadas dentro do
condomínio, os moradores de Lindera Preserve desfrutam um estilo de vida como se estivessem em um
resort. Uma piscina elegante perto da entrada dá o tom de como será o restante da incorporação. Casas
independentes grandes e bem equipadas são oferecidas em uma incorporação amigável projetada para
caminhadas, apreciação da natureza e socialização.

Infraestrutura

Destaques do condomínio

Lindera Preserve oferece uma grande quantidade de amenidades dentro do condomínio. Essas amenidades

incluem uma piscina estilo resort com raias, parque para cães, trilhas naturais, parques para jogos, pavilhão

e lagos por todo o condomínio. Além disso, há também uma associação de moradores disponível para ajudar

os residentes. 

Características da residência

Há nove projetos de casas independentes de um e dois andares de 1.772 a 3.568 pés quadrados (165 a 369

metros quadrados), com vários toques de design para proporcionar beleza e praticidade. Eles incluem

bancadas de granito na cozinha, piso de carvalho na entrada, na cozinha e na sala de jantar, carpete

Mohawk® aprimorado e piso de cerâmica nos banheiros e lavanderia. 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. As casas incluem itens

como: pacote de utensílios de cozinha GE®, torneiras com mangueira Moen® em aço inoxidável, armários

de bordo de alta qualidade e bancadas de granito com pia de aço inoxidável. 
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