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Meadows The Monarch Collection
Elevate Life In A Master Planned Community

Castle Rock, Colorado, Estados Unidos



Meadows The Monarch Collection
Castle Rock, Colorado, Estados Unidos

Preços começando por: $ 431,900

The master-planned Meadows community bene�ts from the Denver area’s 300 days of sunshine
and wondrous natural beauty in its backyard. The community is located in Castle Rock, nestled in
the foothills of the Rocky Mountains south of the Mile High City and is known for history and golf
— with eight challenging courses. At the same time, the Meadows offers its own great amenities.
There are two neighborhoods, featuring the popular Monarch and Grand collections, which offer a
wide range of home options amid a picturesque setting.
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Sobre Denver
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Com 300 dias de sol por ano, Denver é uma maravilha natural. A cidade está localizada em um vale na borda do planalto e perto do sopé das Montanhas Rochosas. Além
disso, o centro da cidade está localizado a leste da con�uência de dois cursos de água importantes. Denver é conhecida como Mile-High City por causa de sua altitude
o�cial de exatos 1.609,344 metros acima do nível do mar, que a tornam uma das mais altas dentre as grandes cidades dos Estados Unidos. Não é de surpreender que
Denver seja a cidade mais populosa do Colorado. 

Com as Montanhas Rochosas ao fundo, a cidade oferece inúmeras atividades ao ar livre durante as quatro estações distintas do ano: do esqui e snowboard a caminhadas
e passeios de barco. Também há ótimas opções de restaurantes, juntamente com lojas e atrações de classe internacional. Denver tem o maior sistema de parques urbanos
dos Estados Unidos e incríveis atrações culturais no Denver Performing Arts Complex. Quando se trata de diversão, Denver tem alguma coisa para quase todo o mundo.

A economia de Denver, por sua vez, é um negócio sério. Como Denver é a maior cidade em um raio de 800 quilômetros, o município é um centro de armazenamento e
distribuição de mercadorias. Notavelmente, Denver �ca quase equidistante de grandes cidades do Centro-Oeste, como Chicago, e de várias cidades importantes do Oeste,
como Los Angeles. Além disso, Denver tornou-se um paraíso para inúmeras grandes corporações, inclusive empresas de tecnologia, cervejarias de renome e produtores
de grandes quantidades de ouro. Saúde e �nanças também fazem parte de alguns dos principais setores.

Meadows �ca em Castle Rock, em um vale ao sul de Denver. Castle Rock é a cidade mais popular do Colorado. Os espaços ao ar livre e os parques da cidade
compreendem mais de um quarto da área total. Além disso, há 90 quilômetros de trilhas planas e pavimentadas. Muitos moradores de Castle Rock trabalham no Denver
Technological Center, que oferece excelente acesso à rodovia e é sede de várias grandes empresas.



Destaques do condomínio
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The Meadows é o condomínio ideal para aproveitar o estilo de vida ativo do Colorado. Existem vários parques, um parque infantil, campos e quadras de esportes, uma
piscina e uma pista de caminhada. No coração de Meadows �ca um centro comunitário, que abriga de tudo, desde reuniões e eventos especiais até oportunidades para
dança e socialização com os vizinhos. 



Características da residência
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No Monarch Collection, há 5 projetos, inclusive 1 em estilo rancho e 4  de dois andares. O tamanho das casas varia de 183 a 286 metros, com até cinco quartos e
4 banheiros. 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 diversos pacotes exclusivos por toda a residência. 



Associação de proprietários Estacionamento

Areas verdes Trilhas

Campo de futebol Áreas de juego

Casa club Outdoor swimming pool

Campo de beisebol Quadra de basquete

Centro comunitário Tennis

Infraestrutura
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Cortesia de LENNAR

 

 

 

 

https://pt.proxioshowcase.com/meadows-the-monarch-co
llection-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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