
VERKOCHT

REF. JAV37409

550.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer appartement met 47m² terras te koop in Cumbre del Sol
Spanje »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

162m²
Plattegrond  

47m²
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

Luxe modern appartement met fantastisch zeezicht te
koop in Cumbre del Sol, aan de Costa Blanca.

We vinden deze woning gelegen in een gesloten en privé wooncomplex met luxe
appartementen in een moderne stijl, met frontaal uitzicht op zee in een van de meest
exclusieve gebieden van de Middellandse Zeekust.

Het is gelegen in een prestigieus complex met een unieke gemeenschaps- en
wellnessruimte, waaronder een buitenzwembad, een verwarmd binnenzwembad met
tegenstroommechanisme, een sauna, een Turks stoombad en een fitnessruimte. Al
deze voorzieningen maken het geschikt voor gebruik het hele jaar door of als een
gemakkelijk te onderhouden vakantiehuis. Hier kunnen bewoners genieten van alle
luxe en plezier van een complex met gemeenschappelijke voorzieningen die u
inspireren om gezond te leven en optimaal te profiteren van het benijdenswaardige
lokale klimaat.

Dit appartement biedt een lichte en ruime woon- en eetkamer met directe toegang
tot het terras, een open moderne keuken, de ruime hoofdslaapkamer met dressing en
ensuite badkamer, nog een slaapkamer met tweepersoonsbed, een
eenpersoonskamer die momenteel wordt gebruikt als kantoor, nog een badkamer
evenals wasplaats of berging. De indeling is geschikt voor een stel of een gezin dat in
stijl en comfort wil wonen, binnen handbereik van alles wat de omgeving te bieden
heeft.

Bovendien beschikt het pand over een berging van 7 m², zodat u uw appartement
altijd netjes en georganiseerd kunt houden. Tot slot is er een eigen overdekte
parkeerplaats inbegrepen in de verkoop.

Neem voor meer informatie over dit geweldige appartement gerust contact met ons
op voor een bezichtiging.

lucasfox.co.nl/go/jav37409

Zeezicht, Zwembad, Verwarmd zwembad ,
Terras, Spa, Prive garage, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Inloopkast, Dubbel glas, Berging,
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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