
SÅLD

REF. JAV29207

545 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 47m² terrass till salu i Cumbre del Sol
Spanien »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

3
Sovrum  

2
Badrum  

116m²
Byggyta  

47m²
Terrass

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.se Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

En underbar sydostläge lyxlägenhet med panoramautsikt
som sträcker sig ut mot havet, mot Ibiza och över
Medelhavskusten.

Denna rymliga lägenhet med sovrum byggdes 2020 och ligger i ett fantastiskt
samhälle som känns som ett hotell.

Själva lägenheten består av: hall, grovkök, dubbelrum med inbyggda garderober och
havsutsikt, ett enkelrum/kontorsutrymme, familjeduschrum, vardagsrum/matsal i
öppen planlösning med skräddarsytt matbord och kök, komplett med bar och
integrerade Bosch-apparater, plus huvudsovrummet med bambugolv,
omklädningsrum och ett härligt eget duschrum med dubbla handfat.

Både sovrummet och vardagsrummet/matsalen leder ut till den rymliga och privata
terrassen med spektakulär utsikt över kusten från El Portet i Moraira till Cabo de la
Nao i Javea. På en klar dag kan du till och med se över till Ibiza.

Praktiskt tillbehör inkluderar: fiberoptiskt internet, golvvärme med värmepump, varm
och kall luftkonditionering via ledningar, förråd, cykelaffär, parkeringsplats,
förinstallation av larmsystem, hemautomationssystem och exteriöra jalusier samt
invändiga persienner i rummen.

Det lyxiga komplexet tillhandahåller alla moderna förnödenheter; utomhuspool och
terrass, uppvärmd inomhuspool, hamam, bastu och gym. Allt i ett gated community
med väldigt få lägenheter.

lucasfox.se/go/jav29207

Havsutsikt, Inomhuspool, Swimming pool,
Uppvärmd pool, Jacuzzi, Spa,
Garagem privada, Gym, Hiss, Högt i tak,
Naturligt ljus, Parkett, , Parkering, Balkong,
Domotiskt system, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Nybyggd,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utrustat kök,
Utsikt
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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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