
SÅLD

REF. JAV29862

955 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum med 109m² Trädgård till salu i Cumbre del Sol
Spanien »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

3
Sovrum  

2
Badrum  

422m²
Planlösning  

830m²
Totalyta  

116m²
Terrass  

109m²
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

Pure Design är en villa i modern stil, en ren och elegant
design, med en layout så att havet och Medelhavets ljus
invaderar ditt hem.

Denna villa har tre sovrum och två badrum. Det största sovrummet är mycket ljust,
med ett eget badrum, klädkammare och direkt tillgång till fastighetens huvudterrass,
där du kan hitta en oändlig pool.

Öppna dagområden där köket förenas med vardagsrummet / matsalen och skapar ett
intilliggande område åtskilt av en central ö, ett fantastiskt område för att njuta av din
frukost eller en lätt lunch utan att behöva missa havsutsikten. Vardagsrummet /
matsalen fortsätter sedan till verandan och poolterrassen, vilket skapar ett unikt
utrymme, eftersom gliddörren som skiljer dem glider helt åt sidan och förenar
insidan med utsidan.

Några av Pure Design-villorna har en källare som gör att du kan utvidga ditt hem till
fyra sovrum eller kanske skapa ett fritidsområde, ett gym finns det oändliga
möjligheter. Alla villor inkluderar trädgården och en täckt parkering.

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

lucasfox.se/go/jav29862

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, , Utrustat kök, Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm
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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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