
Cortesia de LENNAR

Associação de proprietários Areas verdes Salón de �estas

Trilhas Biblioteca Fitness center

Golf Casa club Outdoor swimming pool

Jacuzzi Vigilante Sala de sinuca e jogos

Tennis Áreas comuns

Preços começando por: $ 213,999

Escolha um dos edifícios dos Terrace Condominiums em Naples, Flórida: o Antonia, o Bellini e o Celiana estão
localizados dentro do condomínio de Treviso Bay, e todos oferecem vista para um lago ou para uma reserva
natural. Treviso Bay, um clube de campo e golfe de nível mundial, está envolto por uma reserva natural e
lindas fontes italianas e pistas de caminhada/cooper. Os Terrace Condominiums são a essência de um estilo
de vida livre de tarefas de manutenção, enquanto as residências e amenidades trazem o charme
mediterrâneo. E nos arredores estão as principais praias, lojas, restaurantes e locais para pescar e passear
de barco em Naples.

Infraestrutura

Destaques do condomínio

Envoltos por maravilhosas belezas naturais, os Terrace Condominiums também incluem diversão feita pelo

homem. Ao passar pelo grandioso portão de entrada, você encontrará diversas amenidades para um estilo de

vida ativo, incluindo um campo de golfe, estúdio de aeróbica, clube, centro comunitário, centro de �tness,

quadra de tênis, piscina e trilhas. Ou você pode simplesmente passear pelas pontes e passarelas do

condomínio e desfrutar o esplendor pitoresco.

Características da residência

O tamanho das residências varia de 103 a 119 metros quadrados, com vários toques de design para beleza e

praticidade, como teto de concreto, lanternas assinadas por designer, revestimento em madeira de estilo

colonial, iluminação exclusiva em todos os banheiros, sistema de encanamento pro�ssional em toda a casa,

termostatos programáveis e isolamento nas paredes para economia de energia. Além disso, duas das ofertas

mais populares da Lennar estão disponíveis: Inteligência Residencial Nexia (Nexia Home Intelligence) e A Casa

com Tudo Incluído (Everything's Included®) da Lennar. 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 residências incluem

itens como: eletrodomésticos GE Energy Star®, carpete macio superior Mohawk de parede a parede em

todos os quartos, bancadas em granito na cozinha, ferragens de portas Schlage® com acabamento em

níquel acetinado, prateleiras de armários com ventilação e revestimento de vinil, e muito mais.
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