
SÅLD

REF. JAV29844

832 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum med 28m² Trädgård till salu i Cumbre del Sol
Spanien »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

3
Sovrum  

4
Badrum  

362m²
Planlösning  

700m²
Totalyta  

116m²
Terrass  

28m²
Trädgård

+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 villa på 288 kvm byggd på en tomt på 700 kvm med
fantastisk havsutsikt på Lirios bostadsgård i
urbaniseringen Cumbre del Sol i Poble Nou de
Benitachell, norra Costa Blanca.

Villan på 288 kvm byggd på en tomt på 700 kvm med fantastisk havsutsikt, på Lirios
bostadsgård i urbaniseringen Cumbre del Sol, i Poble Nou de Benitachell, norra Costa
Blanca.

Villan är i neoklassisk design på två våningar, med 3 sovrum och 4 badrum. På
övervåningen finns sovrummet med omklädningsrum och eget badrum med
hörnbadkar och hydromassagedusch, ett andra sovrum med en stor garderob och
separat badrum, matsalen, ett fullt utrustat kök med tillgång till grillplatsen. Som en
komplettering till denna våning finns en stor lounge med öppen spis och direkt
tillgång till en veranda med magnifik havsutsikt.

På bottenvåningen finns ett tredje sovrum med ett eget badrum, ett extra badrum
med dusch, ett gym med en bastuavdelning, tvättstugan, maskinrummet och ett
rymligt vardagsrum med tillgång till det täckta terrass och pool med utedusch och en
rymlig terrass med metallräcke som inte hindrar den fantastiska panoramautsikten
över havet. Denna fastighet säljs möblerad.

En fastighet belägen i en exklusiv miljö och med alla amentities av Cumbre del Sol
urbanisering i Poble Nou de Benitachell, norra Costa Blanca.

lucasfox.se/go/jav29844

Havsutsikt, Swimming pool, Trädgård, Spa,
Balkong, Grillplats, Luftkonditionering,
Nybyggd, Öppen spis, Utrustat kök
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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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