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Excellent takvåning med 2 Sovrum med 32m² terrass till salu i Dénia, Costa Blanca
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ÖVERBLICK

Fantastisk renoverad lägenhet med bästa kvalitet, med 2
sovrum och en utmärkt terrass på 32 m², till salu i
centrum av Dénia. Garage parkeringsplats ingår.

Denna extraordinära lägenhet har precis totalrenoverats och har de mest exklusiva
kvaliteterna på marknaden, belägen framför hamnen i Denia, intill stranden Les
Marines, med den vackraste utsikten över staden över Medelhavet och
småbåtshamnen.

Lägenheten, designad i modern stil, har en bebyggd yta på 230 m², med stora öppna
ytor och utsikt över det stora Medelhavet. Detta unika hus har två vackra terrasser för
att njuta av den svala havsbrisen. Terrassen kommunicerar med ett mycket rymligt
vardagsrum och i samma öppna ytor finns ett kök med en ö och den senaste tekniken
med Mieles vitvaror i matt svart. I samma miljö hittar vi också en rymlig matsal med
mycket naturligt ljus.

I den andra delen av huset hittar vi: 2 stora dubbelrum med inbyggda garderober och
fin inredning. Det finns också 2 badrum med stora speglar, stor keramisk konst på
väggarna, stora duschkabiner och mycket dagsljus.

Det stora sovrummet i denna exklusiva lägenhet har ett fantastiskt badrum och ett
stort omklädningsrum, samt ett separat badrum. Dessutom kan du härifrån njuta av
en imponerande utsikt över Medelhavet.

Det bör noteras att vi i hela byggnaden har italienska porslinsgolv, luftkonditionering
genom varm- och kallluftskanaler, dörrar med magnetisk stängning, Climalit-fönster
med 4 kristaller, snickeri av märket Bodor, stereo i varje rum, Bang & Olufsen, Wever
och Ducre Led-lampor.

I priset ingår en stängd garageplats.

lucasfox.se/go/den15367

Utsikt över bergen, Strand, Havsutsikt,
Terrass, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Säkerhet,
Rullstolar, Renoverad, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system
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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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