
VENUT/UDA

REF. JAV29836

332.450 € Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 2 dormitoris amb 60m² terrassa en venda a Jávea, Costa Blanca
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03726

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

179m²
Plànol  

60m²
Terrassa

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.cat Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Cumbre
del Sol, Costa Blanca

Aquests apartaments de nova construcció gaudeixen tots d'espais exteriors com
terrasses, o jardins en el cas de les propietats de la planta baixa i solanums al terrat
als àtics.

La distribució dels habitatges ha estat curosament dissenyada per aprofitar al màxim
l'espai, aprofitant la llum mediterrània i oferint un major confort en el teu dia a dia.

Els immobles estan equipats amb terra radiant, aire condicionat fred i calent per
conductes amb termòstat al saló, aigua calenta per sistema Altherma,
electrodomèstics inclosos i un projecte de decoració per donar-los estil i calidesa.

Les zones comunes estan pensades per al relax i per gaudir en família, amb una
piscina envoltada d'àmplies terrasses per gaudir del sol, un parc infantil, un club
social, jardins i zones d'aparcament. A poca distància de la Cala del Llebeig, el cor de
Moraira i tots els serveis dels quals està dotat el Residencial Resort Cumbre del Sol.

lucasfox.cat/go/jav29836

Edifici modernista,
Calefacció per terra radiant , Obra nova,
Cuina equipada, Balcó, Alarma,
Aire condicionat
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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