
REF. JAV29208

2 900 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 177m² terrass till salu i Moraira, Costa
Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Moraira »  03720

4
Sovrum  

5
Badrum  

560m²
Planlösning  

1.703m²
Totalyta  

177m²
Terrass

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.se Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Ny modern villa under uppbyggnad med panoramautsikt
till salu i Moraira

Ny modern villa under uppförande med panoramautsikt över Medelhavet.

Denna villa har en yta på 560 m² och består av ett vardagsrum/matsal, ett fullt
utrustat kök med Bosch elektriska apparater, 4 sovrum och 5 badrum. Det finns en
hiss för (4 personer) från källaren till första våningen.

Här finns golvvärme och luftkonditionering via kanaler, dörrar från golv till tak och
fönster med aluminiumbågar och tvåglas, säkerhet och solskyddat glas.

Denna fastighet har en underbar infinitypool på 15,3 mx 4 m (51,45 m²) med en rymlig
öppen terrass på 130 m² och en täckt terrass på 47,4 m².

Medelhavsträdgården har ett automatiskt bevattningssystem. Det är i en av de mest
eftertraktade platserna på grund av dess enastående havsutsikt och orientering, och
närheten till Calpe, Moraira och Benissa, och goda förbindelser till de viktigaste
flygplatserna i Alicante och Valencia vid motorvägen.

SPECIFIKATIONER:

Tomt: 1 703 m².
Hus: 560 m² + 47,4 m² täckta terrasser.
Poolterrass: 130,45 m².
Pool: Ca. 15,3 x 4 m.
Golvvärme.
Fönster från golv till tak med dubbelglassäkerhet och solskyddat glas.
Innerdörrar från golv till tak.
Solpaneler för varmvatten.
Denna villa kommer att byggas med högkvalitativa material och toppmoderna
funktioner.

lucasfox.se/go/jav29208

Trädgård, Swimming pool, Hiss, ,
Solpaneler, Luftkonditionering,
Dubbla fönster
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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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