
REF. JAV30374

3 159 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 288m² terrass till salu i Cumbre del Sol
Spanien »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

4
Sovrum  

5
Badrum  

789m²
Planlösning  

855m²
Totalyta  

288m²
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

En underbar fastighet, som lever upp till standarden för
villorna i Residential Jazmines i Residential Resort
Cumbre del Sol, med ett privilegierat läge och oslagbar
havsutsikt.

Exklusiviteten i dess läge, havsutsikten, dess läge och det milda Medelhavsklimatet
får den här egendomens yttre områden att få en särskild vikt. Terrasserna,
verandorna, jacuzzin, oändlig pool med solstolar, grillplats, chill-out-område gör det
möjligt för ägarna att njuta av en unik livsstil.

Bland dygderna i den här egenskapen bör vi lyfta fram huvudvardagsrummet. Detta
stora rum öppnar upp mot den angränsande yttre verandan, som slår ihop insidan
och utsidan och skapar ett vidöppet utrymme. Det stora sovrummet är en annan
fokuspunkt. Det ligger i en oberoende flygel, ett privat område, ett personligt och
unikt utrymme som består av en stor klädkammare, ett badrum komplett med badkar
och dusch med havsutsikt. Det faktiska sovrummet låter dig vakna till en spektakulär
utsikt över Medelhavet.

Denna fantastiska villa har 3 andra ljusa sovrum med eget badrum och tillgång till
terrassen, ett privat badrum, ett garage för två fordon. Det finns en stor öppen
planlösning i källaren som kan göras till vad som helst, kanske ett vardagsrum för
gäster, ett gym eller helt enkelt ett område för att hålla underbara fester.

lucasfox.se/go/jav30374

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Garagem privada,
Parkering, , , Utrustat kök, Solpaneler,
Nybyggd, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats,
Domotiskt system
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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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