REF. JAV29190

275 000 € Lägenhet - Såld

Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien » Costa Blanca » Jávea » 03730

3

2

121m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

SÅLD

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.se

Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spanien
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ÖVERBLICK

En fantastisk pied-à-terre, eller uthyrningsinvestering i
Javea; bara några meter från stranden Montañar och den
berömda strandbaren La Siesta.
Denna lägenhet på bottenvåningen ligger bara 10 minuters promenad från stranden i
Montañar och den populära strandbaren i La Siesta. Den här lägenheten på
bottenvåningen erbjuder en enastående levnadsstandard för boende året runt eller
alternativt en strategiskt belägen fastighet för semester- och uthyrningsalternativ.

lucasfox.se/go/jav29190

Lägenheten är en av 12 i byggnaden, som delar en gemensam pool och underjordisk
parkering. Komplexet byggdes 2004 och lägenheten har dragit nytta av en
totalrenovering under de senaste 5 åren.

Swimming pool, Garagem privada,
Parkering, Balkong, Dubbla fönster,
Exteriör, Förråd, Luftkonditionering,
Rullstolar, Turistlicens, Utrustat kök

Fördelat på övervägande en plan med ett mysigt/vardagsrum på nedre våningen.
Köket har öppen planlösning mot vardagsrum/matsal och är fullt utrustat. Det finns 3
dubbelrum med inbyggda garderober, 2 badrum, ett familjebadrum och ett duschrum
ensuite till huvudsovrummet.
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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.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.se

Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spanien

