
VERKOCHT

REF. JAV31520

403.100 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 2 Slaapkamer appartement met 27m² terras te koop in Dénia, Costa
Blanca
Spanje »  Costa Blanca »  Dénia »  03779

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

78m²
Plattegrond  

91m²
Perceeloppervlakte  

27m²
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

Het complex ligt op een prachtige locatie en bijna alle terrassen hebben uitzicht op
zee.

De originele gevel heeft organische vormen die unieke terrassen creëren. Ze zijn
allemaal uniek en individueel, maar hebben één ding gemeen: vrij uitzicht over de
tuinen.

Open ontwerpen met ruime woonkamers en open keukens. Ze leiden allemaal direct
naar buiten naar terrassen met vrij uitzicht over de gemeenschappelijke tuinen, met
uitzicht op zee.

De keukens zijn volledig ingericht en uitgerust met oven, inductiekookplaat en
afzuigkap.

De woningen zijn prachtig afgewerkt met veel oog voor detail, waardoor het
exclusieve, comfortabele woningen zijn. De appartementen hebben porseleinen
tegelvloeren van hoge kwaliteit.

Gezellige imitatiehouten tegels op terrassen. Airconditioning en verwarming. Ramen
met dubbele beglazing beschermen huizen tegen veranderende temperaturen en
verbeteren de energie-efficiëntie.

Garages en bergingen zijn apart te koop.

lucasfox.co.nl/go/jav31520

Zeezicht, Zwembad, Terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Nieuwbouw, Inbouwkasten,
Dubbel glas, Airconditioning
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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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