REF. JAV36551

591.000 € Pis - En venda

Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 72m² terrassa en venda a La Sella, Costa
Blanca
Espanya » Costa Blanca » La Sella » 03750

3

2

295m²

72m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Terrassa
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+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es
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Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Exclusiu pis de 3 habitacions a prop del camp de golf La
Sella a Dénia
Sentir-se abraçat per la natura, seure a la terrassa i gaudir d'unes meravelloses
vistes al mar, estar al costat d'un excel·lent camp de golf ia un tir de pedra de grans
poblacions turístiques és el que t'espera a Golf Suites La Sella.
Apartaments de 3 habitacions, tots ells amb sortida a una terrassa per aprofitar al
màxim la llum del sol i el Mediterrani, una cuina que s'obre al saló-menjador que
també s'obre a un porxo a la terrassa, petits detalls que fan d'aquests apartaments
únics.
Sabem que la comoditat i l'eficiència energètica són valors fonamentals en una llar,
així que a Golf Suites La Sellawe hem aconseguit aquests objectius. Equipat amb
calefacció per terra radiant, aire condicionat amb sistema fred/calor per conductes
d'aire, aigua calenta amb Ecodan, sistema híbrid d'eficiència energètica, s'inclouen
electrodomèstics de primer nivell, il·luminació tècnica, alarma, sistema de ventilació,
domòtica i ascensor.

lucasfox.cat/go/jav36551
Vistes al mar , Terrassa, Piscina coberta,
Piscina climatitzada, Piscina,
Servei de consergeria, Gimnàs, Ascensor,
Terrassa comunitària,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Vistes, Sistema domòtic, Seguretat,
Obra nova, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Aire condicionat

El complement perfecte d'aquests meravellosos apartaments són les seves zones
comunes, espais on simplement relaxar-se, gaudir de l'aire lliure, amb piscines
exteriors, zona enjardinada i wellness a cada edifici. A més de vigilància 24/7 a tot el
complex, un camp de golf de 27 forats dissenyat per José MaríaOlazabal, un hotel de
cinc estrelles Marriott La Sella amb spa propi, gimnàs, restaurants, un luxe per a uns
pocs selectes.
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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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