
Cortesia de LENNAR

Areas verdes Vigilante

Preços começando por: $ 389,600

Paisagens estonteantes de Hill Country e do campo de golfe Cedar Creek esperam por você nas residências
nas encostas das colinas em Sonoma Mesa, San Antonio. Os moradores deste condomínio fechado
desfrutam da proximidade a lojas, restaurantes e entretenimento no Shops at La Cantera, no Fossil Rim
Wildlife Center e no Six Flags Fiesta Texas. Além disso, os proprietários bene�ciam-se da incrível e�ciência
energética das residências PowerSmart.

Infraestrutura

Destaques do condomínio

Atrás dos portões de entrada de Sonoma Mesa, estão as residências nas encostas das colinas e a paisagem

pitoresca do campo de golfe nas proximidades, bem como uma espaçosa área de preservação ambiental.

Você será seduzido pelas belezas nativas de San Antonio em um condomínio que também oferece a

conveniência de estar bem próximo a lojas, restaurantes e entretenimento.

Características da residência

O tamanho das residências varia de 260 a 366 metros quadrados, com vários toques de design para beleza e

praticidade, como azulejos cerâmicos na cozinha e na área de café da manhã, bancadas em granito, closet

climatizado, armários superiores para maior capacidade de armazenamento e tomadas externas à prova

d'água. Além disso, a residência oferecida tem aprovação PowerSmart, para receber a aprovação a casa é

inspecionada e testada por uma empresa de engenharia independente que avalia e con�rma a e�ciência

energética. Outra oferta exclusiva da construtora são os milhares de dólares em extras incluídos em cada

residência, proporcionando grande valor e o que há de mais recente em luxo, tecnologia e e�ciência. Entre os

itens inclusos nas residências, então um pacote de eletrodomésticos integrados, iluminação embutida,

toucadores de mármore lavrado, lambris na sala de jantar, lareira com pedra moldada, sistema completo de

segurança com detector de movimentos e dois teclados numéricos, termostato programável com controle de

umidade, e muito mais.
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