
SÅLD

REF. VAL4750

1 000 000 € Takvåning - Såld
Excellent Takvåning med 3 Sovrum med 30m² terrass till salu i Dénia, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

3
Sovrum  

3
Badrum  

300m²
Planlösning  

30m²
Terrass

+34 960 07 77 90 denia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Marqués de Campo, 46; 2,1, Dénia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
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ÖVERBLICK

Modern takvåning med utmärkt utsikt över Denia Port och
Las Rotas Bay, i hjärtat av Denia. Inredd av den
prestigefyllda inredningen Pepe Cabrera, i svart och vitt.

Stor takvåning i centrala Denia med panoramautsikt över staden.

Denna takvåning har dekorerats med stil och med moderna detaljer i svart och vitt.
Den främsta höjdpunkten är den fantastiska panoramautsikten över havet.

Vi kommer åt fastigheten från en entré som leder till ett öppet utrymme där vi hittar
ett sovrum och ett badrum, båda i förbindelse med varandra, samt kök, matsal och
lounge. Köket är utrustat med aluminium Bulthaupt apparater och har stora fönster
med utsikt. Vardagsrummet, matsalen och köket är visuellt anslutna, vilket ger en
friflödande effekt. Från vardagsrummet finns tillgång till en terrass på 30 m² med
trägolv och utsikt över huvudgatan i Denia och hamnen.

Till vänster hittar vi ett stort badrum som i sin tur länkar till ett omklädningsrum och
fungerar som en inledning till sovrummet, vilket skapar ett unikt stort utrymme. Det
finns ett annat sovrum bredvid detta. Hela lägenheten har trägolv, centralvärme och
luftkonditionering.

En stor lägenhet med underbar utsikt i hjärtat av Denia.

lucasfox.se/go/val4750

Utsikt över bergen, Strand, Havsutsikt,
Terrass, Hiss, Parkett, Naturligt ljus, ,
Utsikt, Uppvärmning, Säkerhet, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system, Brunn,
Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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