
SÅLD

REF. DEN12285

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum med 82m² terrass till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03739

3
Sovrum  

4
Badrum  

200m²
Planlösning  

1.000m²
Totalyta  

82m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Mycket ljus och rymlig nyutvecklingsvilla med 114,94 m²
terrasser till salu i Cumbres del Tosalet-utvecklingen,
med möjlighet att anpassa finish och layout.

Denna villa är en del av den nya utvecklingen Cumbres del Tosalet, belägen i ett
prestigefyllt samhälle i Jávea, på Costa Blanca, ett exceptionellt område nära alla
bekvämligheter och vackra stränder.

Utvecklingen gör att köpare kan välja mellan flera villamodeller och anpassa det
efter deras personliga behov och smak. Detta förslag avser en 2-våningsvilla på
283,39 m² och med 82 m² otäckta terrasser. Bottenvåningen består av en hall, ett stort
vardagsrum, ett fullt utrustat kök, en tvättstuga, en toalett och ett sovrum med eget
badrum. På övervåningen hittar vi 2 dubbelrum, 2 badrum och en terrass.

En av de mest enastående egenskaperna är att den nya ägaren kan bestämma över
layouten och finishen på fastigheten. Antalet sovrum kan utökas, parkeringsplatser
läggas till och trädgårdar och pool utökas, beroende på tomten.

Dessa hem är designade för att vara varma, välkomnande och med en fantastisk
personlighet. De har en arkitektonisk stil anpassad till en modern livsstil som
kombinerar den mest avantgardistiska tekniken och hemautomationssystem med
traditionella och kvalitetsmaterial. De är också mycket ljusa och i perfekt
arkitektonisk harmoni, tack vare deras öppna konceptdesign, som gör att du kan
uppskatta naturen inifrån villorna och låta ljuset lysa upp varje hörn.

Perfekt för en familj att göra sitt drömhem i hjärtat av Costa Blanca.

lucasfox.se/go/den12285

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, , Utsikt,
Utrustat kök, Tjänsteentré, Nybyggd,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats
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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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