
REF. JAV29864

1 914 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum med 231m² terrass till salu i Cumbre del Sol
Spanien »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

3
Sovrum  

4
Badrum  

613m²
Planlösning  

963m²
Totalyta  

231m²
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

Bostads Jazmines på Cumbre del Sol är där vi hittar Villa
Brisa del Mar, ett exklusivt område som sticker ut på
grund av sin havsutsikt, dess höga standard infrastruktur,
och eftersom det består av stora lyxiga villor.

Villa Brisa del Mar, är byggd i två våningar, huvudentrén är på översta våningen, med
två tydligt definierade flyglar. På höger sida har vi rastplatsen, där de 3 sovrummen
finns. Ett av sovrummen har en stor klädkammare och ett eget badrum; de andra två
sovrummen har delat badrum och rymliga garderober. Alla sovrum har direkt tillgång
till terrassen och havsutsikten. I den andra flygeln finns dagdelen med kök som
ansluter till matsalen och verandan, vardagsrummet, gästtoalett, tvättrum m.m.

Den nedre våningen i denna villa är avsedd för fritid och underhållning, både inne och
ute. Den här våningen är där vi kan hitta ett garage för två fordon, ett badrum, ett
förråd och ett extra allrum som leder direkt till den yttre terrassen, med en pool och
flera trädgårdsområden. Ett lyxigt område för att njuta av din fritid, sola, titta på film,
bada eller bara titta på havet.

lucasfox.se/go/jav29864

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Parkering, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Solpaneler, Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm

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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