
SÅLD

REF. JAV30303

2 460 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 5 Sovrum med 208m² terrass till salu i Cumbre del Sol
Spanien »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

5
Sovrum  

6
Badrum  

521m²
Planlösning  

1.853m²
Totalyta  

208m²
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
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ÖVERBLICK

Villa Dels Arcs är ett elegant lyxhus fördelat på en våning
med separat gym och pensionat och ett fritidsområde
med en spektakulär pool, terrass och grill.

Villa Dels Arcs ligger på kuststräckan mellan städerna Moraira och Javea, i provinsen
Alicante, ett lyxigt enfamiljshusprojekt som ska byggas vid Cumbre del Sol.

Villa Dels Arcs är ett elegant lyxhem utspritt över en våning, med separat gym och
pensionat och ett fritidsområde med en spektakulär pool, terrass och grill. En av
huvuddragen i utgifterna för detta lyxiga hem vid Medelhavskusten är dess
funktionalitet.

I hjärtat av Villa Dels Arcs hittar vi ett stort vardagsrum som öppnar mot en magnifik
veranda, som blir ett härligt sommarrum under årets varmare månader och i sin tur
förbinder villan med poolterrassen och pensionat och gym som ligger på en separat
nivå.

Köket ligger intill vardagsrummet/vardagsrummet och öppnar också ut mot
terrassen, som är delvis täckt och gör en perfekt matplats under sommarmånaderna.
Köksmöblerna är i högglanslack med integrerade handtag och matlagningsområdet
ligger på en bekväm central ö. Kort sagt, det är ett mycket funktionellt och utrustat
kök som är perfekt för dem som älskar att laga mat. På motsatta sidan av hallen hittar
vi sovrummet med eget badrum och omklädningsrum, ett väl utformat område för att
ge direkt tillgång till terrassen och njuta av havsutsikten. På denna våning finns
ytterligare tre sovrum med inbyggda garderober och ett delat badrum plus
gästtoalett, grovkök och ett stort garage med direkt åtkomst från huset. Den
omgivande terrassen skapar kontinuitet genom att ansluta husets olika delar, skapa
attraktiva verandor, verandor och charmiga trädgårdsområden.

På bottenvåningens vänstra flygel finns en härlig behandling för dem som tycker om
att ta hand om sig själva: ett gymrum, en jacuzzi med havsutsikt, en bastu, ett
duschrum, plus ett extra sovrum med eget badrum perfekt för gäster. På högerkanten
hittar vi huvudterrassen som rymmer poolen och grillplatsen med ett stort
utomhuskök, ett badrum, ett förråd och en rymlig veranda med magnifik havsutsikt.
Poolen är spektakulär: det är inte bara en infinitypool, utan även vattenytan smälter
visuellt ihop med Medelhavet.

lucasfox.se/go/jav30303

Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Jacuzzi, Garagem privada, Gym, , ,
Parkering, Domotiskt system, Grillplats,
Inbyggda garderober, Larm,
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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