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ÖVERBLICK

Lyx takvåning med fantastisk havsutsikt i Cumbre del Sol

Fantastisk takvåning med stor 54m2 privat terrass och fantastisk havsutsikt i en ny
gated community i området Cumbre del Sol, mellan Moraira och Javea.

Denna fantastiska lägenhet består av ett totalt byggt område på 293m3, fördelat på
tre dubbelrum, inklusive master-sviten med eget badrum och omklädningsrum och
ett öppet kök / vardagsrum / matsal med tillgång till den fantastiska privata
terrassen. Dessa lägenheter byggdes verkligen enligt högsta möjliga specifikationer
och finish inklusive: varm och kall luftkonditionering via ledningar, golvvärmesystem,
hemautomationssystem för att kunna styra uppvärmning, ljus, ljudsystem, elektriska
persienner och larmsystem.

De gemensamma utrymmena inkluderar en utomhuspool, trädgårdar, uppvärmd
inomhuspool, jacuzzi, bastu, ångbad och gym. De gemensamma utrymmena är
utrustade med hissar och det finns en privat parkeringsplats.

Alla ligger på en av Costa Blancas främsta platser; nära LAUDE International School,
prisbelönta stränder och alla bekvämligheter.

lucasfox.se/go/jav27910

Havsutsikt, Terrass, Inomhuspool, Gym,
Garagem privada, Hiss, , Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm, 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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