REF. JAV30377

4 480 000 € Hus/Villa - Till salu

Nybyggd Hus/Villa med 4 Sovrum med 287m² terrass till salu i Cumbre del Sol
Spanien » Costa Blanca » Cumbre del Sol » 03726

4

5

1,084m²

2,122m²

287m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Terrass

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.se

Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spanien
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ÖVERBLICK

En exklusiv fastighet med gott om utrymmen där
mottagning av dina gäster kommer att vara ett rent nöje.
Denna unika design på en tomt på 2 000 kvadratmeter
har 4 sovrum och 5 badrum med möjlighet att lägga till
ytterligare ett badrum.
Villa Marblau har sina unika egenskaper. Alla rum är rymliga och ljusa och har eget
badrum. Det stora sovrummet har en klädkammare, en stor terrass och ett eget
badrum med badkar där du kan koppla av medan du njuter av havsutsikten.
Dagsområdet är den perfekta platsen för dina gäster och det rymliga vardagsrummet
har en matsal som enkelt rymmer en stor familj. Detta område har tak med dubbla
höjder och lameller i de övre fönstren ger ljus och storhet.
Köket, där vi hittar en annan matplats, erbjuder fantastisk utsikt tack vare fönstret
som ger en varm atmosfär. Både vardagsrum/matsal och kök ger tillgång till en
imponerande terrass med solarium och chill-out-zon samt en stor infinitypool med
jacuzzi.
Bottenvåningen överraskar med ett extra utrymme, som kan omvandlas till en
lägenhet med sovrum, badrum, matsal, terrass och veranda. Villa Marblau har också
täckt parkeringsplats för 3 bilar och en hiss för alla 3 våningar, vilket ger komfort och
funktionalitet. Dessutom finns det extra utrymme som kan utformas för att bli ett
lekrum, en studio, ett kontor eller en annan lounge.
Om du letar efter ett unikt utrymme för alla familjemedlemmar kan detta vara ditt
nya hem i Residential Resort Cumbre del Sol.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.se

Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spanien

lucasfox.se/go/jav30377
Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Garagem privada, Hiss, , ,
Parkering, 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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