REF. JAV29863

986 000 € Hus/Villa - Till salu

Nybyggd Hus/Villa med 3 Sovrum med 143m² Trädgård till salu i Cumbre del Sol
Spanien » Costa Blanca » Cumbre del Sol » 03726
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Terrass

Trädgård
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javea@lucasfox.es

lucasfox.se

Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spanien
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ÖVERBLICK
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Ett exklusivt hus i en idyllisk miljö på Residential Resort
Cumbre de Sol, ett modernt mästerverk med underbar
havsutsikt.

Havsutsikt, Swimming pool, Trädgård, ,
Larm, Luftkonditionering, Nybyggd,
Solpaneler, Utrustat kök, Walk-in closet

Villa Secret kombinerar komfort och design med bedövningsmedel och en layout för
dem som letar efter ett hus med havsutsikt, bekväma utan att behöva kompromissa
med stilen.
Den har tre sovrum, plus en öppen planlösning på bottenvåningen, vilket gör att du
kan omvandla den till en fastighet med fyra sovrum. Det största sovrummet, som tar
upp en komplett vinge av huset, med direkt tillgång till terrassen, består av
sovrummet, en rymlig klädkammare och ett eget badrum.
Vardagsrummet / matsalen i detta hus, det är centralt, kommunicerar direkt med
verandan och poolens terrass. Det kommunicerar också med köket med hjälp av en
frukostbar; denna layout gör att du fortfarande kan njuta av havsutsikten från köket.
Villa Secret kompletteras med en grill, som har en rymlig veranda så att du kan njuta
av den året runt, ett garage och ett förråd. Ditt nya hem på Costa Blanca är Villa
Secret, kom och upptäck det på Residential Resort Cumbre del Sol.

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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