
SÅLD

REF. JAV29860

943 706 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum med 39m² Trädgård till salu i Cumbre del Sol
Spanien »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

3
Sovrum  

3
Badrum  

325m²
Planlösning  

974m²
Totalyta  

107m²
Terrass  

39m²
Trädgård

+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

Detta hus projiceras på en tomt på cirka 1.000 m² med
fantastisk havsutsikt, belägen i Lirios bostad i Cumbre del
Sol. Den 325 m² stora ytan är byggd på två våningar.

Villa Barents, ett av de nya moderna husen i Cumbre del Sol, Poble Nou de
Benitachell, bara 4 km från staden Teulada-Moraira och 7 km från Jávea, i norra Costa
Blanca.

Detta hus projiceras på en tomt på cirka 1.000 m² med spektakulär havsutsikt, beläget
i Lirios Residential i Cumbre del Sol. Den totala ytan på 325 m² är byggd på två
våningar med tre rymliga sovrum med hela garderober, 3 badrum, en vacker matsal,
kök, terrasser, pool och parkering. Fastighetens höjdpunkt är sovrummet som
omfattar hela översta våningen i huset och har en privat terrass med spektakulär
havsutsikt.

Material, utrustning och funktioner som används vid konstruktionen av Barents
House är värda att nämnas på grund av dess höga kvalitet och raffinerade smak med
Jung -mekanismer, Duravit -toaletter, Grohe -kranar, Miele -apparater,
hemautomation, ljudsystem och Tecnal- och Shucco -snickerier.

Detta unika och moderna hus av hög kvalitet ligger i en etablerad, högkvalitativ
utveckling med exklusiv havsutsikt, omgiven av städer med stor turistattraktion.

Ett modernt projekt med stil och byggt med kvaliteter som är värda designen som ger
oss en unik möjlighet att bo på Residential Resort Cumbre del Sol.

lucasfox.se/go/jav29860

Havsutsikt, Swimming pool, , ,
Luftkonditionering, Nybyggd, Solpaneler,
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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	Detta hus projiceras på en tomt på cirka 1.000 m² med fantastisk havsutsikt, belägen i Lirios bostad i Cumbre del Sol. Den 325 m² stora ytan är byggd på två våningar.

