
SÅLD

REF. JAV30158

646 600 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum med 91m² terrass till salu i Altea Town, Costa
Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

3
Sovrum  

4
Badrum  

204m²
Planlösning  

339m²
Totalyta  

91m²
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

Nybyggt hus med 3 sovrum och 91 m² terrass till salu i
Altea, Costa Blanca.

Ett bostadsområde fullt av ljus, med stora inre utrymmen, unik arkitektur och
naturliga omgivningar, panoramautsikt över Medelhavet och Benidorms silhuett.

Det ligger i ett gated bostadskomplex med fristående hus utformade med
toppmodern arkitektur, där varje bostad har sin egen exklusiva design, vilket gör det
unikt.

Huset är enastående för sitt naturliga ljus och stora inre utrymmen, med 3 sovrum
och 4 sovrum ett öppet kök, vardagsrum och matsalar i olika former, terrass, simrum,
grill, ett låst garage och en hiss.

lucasfox.se/go/jav30158

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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