
SÅLD

REF. DEN12286

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum med 148m² terrass till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03739

3
Sovrum  

3
Badrum  

210m²
Planlösning  

1.000m²
Totalyta  

148m²
Terrass
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ÖVERBLICK

En mycket ljus och rymlig villa med en stor trädgård i ett
prestigefyllt samhälle, i Jávea.

På en tomt på 1 000 m² kan du njuta av denna villa, anpassad för att passa den nya
ägarens smak, i Cumbres del Tosalet-utvecklingen, belägen i ett privilegierat
samhälle i Jávea, i hjärtat av Costa Blanca. Det är ett magnifikt område nära all service
och stränder.

Utvecklingen gör att köpare kan välja mellan flera anpassningsbara villamodeller.
Detta förslag avser en villa på 192,40 m² med 147,50 m² avtäckta terrasser.
Bottenvåningen består av hall, ett stort vardagsrum, ett fullt utrustat kök, en
tvättstuga, en toalett, 3 sovrum och 2 badrum. På översta våningen finns ett litet
arbetsrum och en stor terrass.

Den mest framstående egenskapen hos Cumbres del Tosalet är att kunden väljer
layout och finish. Antalet sovrum och rum kan utökas, och det är möjligt att lägga till
parkeringsplatser, trädgård, pool etc, beroende på tomt.

Villorna i denna utveckling är designade för att vara varma, välkomnande och med
stor personlighet. De har en arkitektur anpassad till den moderna livsstilen och
kombinerar den mest avantgardistiska tekniken och automatiseringen med
traditionella och kvalitetsmaterial. De är mycket ljusa och i perfekt arkitektonisk
harmoni, tack vare deras öppna konceptdesign. Detta gör att vi kan uppskatta
naturen från insidan och att ljuset lyser upp varje hörn av varje villa.

Ett idealiskt alternativ för en familj som vill bygga sitt drömhus i en utmärkt
utveckling av Costa Blanca.

lucasfox.se/go/den12286

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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