REF. JAV27874

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 3 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien » Costa Blanca » Jávea » 03740

3
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1,000m²
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Byggyta

Totalyta
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ÖVERBLICK

Till salu: 2 till 5 sovrum, med 140m² upp till 168m²
bostadsyta på en 1000m² tomt.
Cumbres del Tosalet är ett vackert bostadsområde baserat på 23 tomter på
principerna om integration med omgivningen och respekt för miljön. Beläget bredvid
den prestigefyllda urbaniseringen El Tosalet, ett nationellt riktmärke för hög
livskvalitet och Palladian-arkitektur, strävar Cumbres del Tosalet efter filosofin att
respektera miljön och den arkitektoniska harmonin, men från en modern hållning
med en mer öppen stil av arkitektur som tillåter naturen att vara närvarande i det
inre av varje villa, och att låta ljuset upplysa vart och ett av dess hörn. Som sådan
erbjuder Cumbres del Tosalet dig en mängd villor att välja mellan med all den
integritet du behöver, samtidigt som du också kan få ut det mesta av
Medelhavsljuset.
Dessa är mycket moderna villor, helt integrerade med sin omgivning, som gör att du
kan leva med alla bekvämligheter, eftersom de är hus byggda enligt högsta
kvalitetsstandard och med de allra bästa materialen. Dessutom har du alternativ för
villor med 2 eller 3 sovrum och tekniken för hemautomationstjänster som du
förväntar dig i detta fall från ditt hem. Prissättningen för villorna börjar från 545.000
€ upp till 670.000 €, äger en i morgon och planerar ett besök.
MARIOLA 2 DORMITORIOS
DESDE 545.000 € + IVA
MARIOLA 3 DORMITORIOS
DESDE 575.000 € + IVA
AITANA 3 DORMITORIOS (MASTER SIN BALCON)
DESDE 610.000 € + IVA
AITANA 3 DORMITORIOS (MASTER CON BALCON)
DESDE 630.000 € + IVA
ARALAR 3 DORMITORIOS
DESDE 630.000 € + IVA
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ARALAR 4 DORMITORIOS
DESDE 630.000 € + IVA
ARALAR 5 DORMITORIOS
DESDE 665.000 € + IVA
TALAIA 3 DORMITORIOS
DESDE 615.000 € + IVA
TALAIA 4 DORMITORIOS
DESDE 670.000 € + IVA
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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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