
SÅLD

REF. DEN11862

322 838 € Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 2 Sovrum med 67m² terrass till salu i Dénia, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Dénia »  46780

2
Sovrum  

2
Badrum  

157m²
Planlösning  

67m²
Terrass

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.se Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Dénia,
Costa Blanca med ett start pris på 461,044 €

Green 12 är ett nytt utvecklingsutbud 40 högkvalitativa egenskaper fördelade över 2
byggnader med garage och förråd. Invånarna kan utnyttja de utmärkta kommunala
områdena som inkluderar en trädgård och pool.

Det finns 1, 2 och 3 sovrums lägenheter samt 4-rumslägenheter med privata pooler
och bubbelpooler. Alla fastigheter har stora öppna ytor, noggrant utvalda material
och vacker utsikt över golfbanan och Pego och Montgóbergen.

Denna eleganta kampanj har ett exklusivt läge bara några meter från en blå
flaggstrand och golfbanan med första linjen, där det finns 18 hål och bredvid ett
internationellt ridcenter. Det finns ett brett utbud av tjänster tillgängliga för
bostäder, inklusive tvätttvätt, hemunderhåll och flygplatstransport, Green Fees-
bokningar, som alla möjliggör en lugn och bekväm livsstil.

Ett idealiskt tillfälle för dem som vill bo i en högkvalitativ fastighet med en
garanterad avkastning på 5%.

slingor

40 lägenheter fördelade på 2 högkvalitativa byggnader med garage och förråd
1,2 och 3 sovrum lägenheter
4-takterrasser med pool och privata jacuzzier
Exklusivt urval av material
Utmärkt gemensamma områden med trädgård och pool
Ligger bara några meter från stranden, första raden golfbana och bredvid ett
ridcenter
Brett utbud av tjänster för säkerhet och lugn hos boende
5% uthyrning garanterad

lucasfox.se/go/den11862

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Inrättning med hästridning, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt, Turistlicens,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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