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ÖVERBLICK

Exklusivt hus med havsutsikt, 4 sovrum, exklusiv design
och redo att flytta in.
Ett exklusivt hörnhus med stor trädgård och relaxavdelning, som erbjuder många
möjligheter. När vi går uppför trappan till huset hittar vi hallen och till höger ett
gästtoalett, helt inbyggt i väggens stil.
På vänster sida hittar vi köket, fullt utrustat och med alla de senaste vitvarorna och
med havsutsikt. Från det rymliga och ljusa köket ser man den stora matsalen, med
speglar i olika delar av huset. Vardagsrummet är uppbyggt av stora specialtillverkade
gråaktiga soffor och stora fönster som släpper in mycket ljus. På höger sida hittar vi
matbordet, framför glasskjutdörrarna som ger mycket ljus till rummet. Från matsalen
finns utgång till terrassen, där vi hittar två chill-outs och en grillplats, med ett stort
bord för att njuta av måltider utomhus med familjen.
Huset erbjuder absolut lugn, eftersom det är ett litet grannskap, som är mycket lugnt.
Genom terrassen når du det gemensamma området, som har den gemensamma
poolen och trädgården, som alltid är välskött.

lucasfox.se/go/gav34707
Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Naturligt ljus,
Gemensam terrass, Parkering, Balkong,
Brunn, Chill out plats, Djur vänligt,
Domotiskt system, Exteriör, Grillplats,
Interiör, Larm, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Renoverad, Säkerhet,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt,
Walk-in closet

Vi når husets första våning via trappan som även har LED-lampor och dekorativa
detaljer runt hela trappan. Uppifrån huset hänger dekorativa lampor mellan trappan.
Alla lampor i huset är från Italien och design. På första våningen finner vi på vänster
sida ett dubbelrum med utsikt över det gemensamma området. Detta rum erbjuder
många möjligheter och kan användas som två enkelsängar eller som en stor
dubbelsäng. Rummens färger och inredning är i samklang med hela huset. Utgång till
vänster, detta rum har eget badrum, i samma färger som sovrummet.
Fortsätter vi nerför korridoren hittar vi ytterligare ett sovrum, med havsutsikt. Detta
sovrum erbjuder många möjligheter och kan även användas som enkel- eller
dubbelrum. Sovrummet har en TV. Detta sovrum har ett eget komplett badrum,
anslutet till rummet och inrett i samma stil som rummet. Duschen har alla de senaste
detaljerna och funktionerna, du kan till och med njuta av att lyssna på musik medan
du duschar.
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När vi går uppför trappan kommer vi åt sviten med det stora sovrummet, som har den
bästa utsikten över havet. Sovrummet har även en tv och ett omklädningsrum med
inbyggda garderober i samma färger. Alla sovrum har italienska lampor importerade
från Italien. Rummet har tillgång till terrassen där det finns en spektakulär utsikt
över havet och vi hittar en chill-out där du kan njuta av de bästa soluppgångarna och
solnedgångarna. Rummet har ett eget komplett badrum och utsikt över
samhällsområdet, omgivet av natur i höjd med tallarna.
På husets nedre våning hittar vi parkeringsplatsen för en bil och även ett extra
sovrum med dubbelsäng, med eget badrum, som har fönster mot utsidan. Detta
sovrum kan användas som gästrum och har naturligt ljus. Detta sovrum har också en
TV. På denna våning hittar vi även tvättstugan och ytterligare två kylskåp samt
skafferiet. Tvättstugan erbjuder många möjligheter och skulle kunna renoveras för
att göra ett extra rum ifall ett personalrum skulle behövas.
Alla fönsterluckor och fönster i huset är elektriska.
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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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