
VERKOCHT

REF. DEN11862

322.838 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 2 Slaapkamer appartement met 67m² terras te koop in Dénia, Costa
Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Dénia »  46780

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

157m²
Plattegrond  

67m²
Terras

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.co.nl Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Dénia, Costa Blanca beschikt over prijzen vanaf 461,044 €

Green 12 is een nieuw ontwikkelingsproject met 40 hoogwaardige woningen verdeeld
over 2 gebouwen met garages en opslagruimtes. Bewoners kunnen gebruik maken
van de uitstekende gemeenschappelijke ruimtes met een tuin en een zwembad.

Er zijn appartementen met 1,2 en 3 slaapkamers beschikbaar, evenals penthouses
met 4 slaapkamers met privézwembaden en jacuzzi's. Alle accommodaties beschikken
over grote open ruimtes, zorgvuldig geselecteerde materialen en een prachtig
uitzicht op de golfbaan en de bergen Pego en Montgó.

Deze elegante aanbieding geniet een exclusieve locatie op slechts een paar meter
van een strand met blauwe vlag en een eerste lijn golfbaan, met 18 holes, en naast
een internationale manege. Er is een breed scala aan diensten beschikbaar voor
woningen, waaronder een wasservice, onderhoud van het huis en vervoer naar de
luchthaven, reserveringen voor greenfees, die allemaal zorgen voor een rustige en
comfortabele levensstijl.

Een ideale gelegenheid voor diegenen die willen wonen in een hoogwaardig pand
met een gegarandeerd rendement van 5%.

highlights

40 appartementen verdeeld over 2 hoogwaardige gebouwen met een garage en
opslagruimten
Appartementen met 1,2 en met 3 slaapkamers
Penthouses met 4 slaapkamers, een zwembad en privé-jacuzzi's
Exclusieve selectie van materialen
Uitstekende gemeenschappelijke ruimtes met tuin en zwembad
Gelegen op slechts enkele meters van het strand, de eerste lijnsgolfbaan en naast
een manege
Breed scala aan diensten voor de veiligheid en de rust van de bewoners
5% gegarandeerde huuropbrengst

lucasfox.co.nl/go/den11862

Terras, Tuin, Zwembad, Lift,
Paardrij faciliteiten, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Airconditioning, Berging,
Dubbel glas, Exterior, Inbouwkasten,
Uitzicht, Verhuur licentie
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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