
Cortesia de LENNAR

Associação de proprietários Quadra de esporte Restaurante

Parque de águas Áreas de juego Salón de juegos

Fitness center Casa club Outdoor swimming pool

Quadra de vôlei Spa Cabana

Sala de aeróbica Tennis Áreas comuns

Academia

Preços começando por: $ 416,990

The Retreat at ChampionsGate em Orlando, Flórida, é perfeito para famílias em busca de uma vizinhança que
ofereça amenidades e serviços luxuosos e exclusivos. Com um parque aquático e uma piscina estilo resort, o
condomínio também inclui um rio arti�cial, toboáguas, cachoeiras, spa e um bar na piscina. O bar em estilo
polinésio e as áreas das churrasqueiras contam com uma cabana, ideal para o lazer. A praça oferece aos
moradores diversas opções de restaurantes. Essas casas são uma ótima escolha para famílias que desejam
viver em um condomínio próspero que tem muito a oferecer, atendendo a uma variedade de interesses.

Infraestrutura

Destaques do condomínio

Você desfrutará esportes e lazer no Retreat at ChampionsGate, que oferece um centro de �tness, quadras de

tênis e clube. Além disso, há instalações recreacionais, como piscinas estilo resort, cabanas, rio arti�cial,

toboáguas, teatro, salão de jogos e muito mais. O condomínio é indicado para moradores ativos de todas as

idades.

Características da residência

O tamanho das residências varia de 255 a 354 metros quadrados, com vários toques de design para beleza e

praticidade, como armários com painel em madeira nobre entalhada em vários níveis e sanca, além de

recursos Lennar EcoSmartSM para economia de energia. 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: fogão de aço inoxidável GE® com cooktop de vidro, bancadas em granito,

tampos em mármore lavrado nos banheiros secundários, luminárias de luxo em todos os banheiros, cuba de

pia oval exclusiva no banheiro principal, quinas das paredes arredondadas nas principais áreas de estar e

piso de cerâmica em todas as áreas úmidas.
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