
SÅLD

REF. JAV31492

1 499 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i Moraira, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Moraira »  03724

4
Sovrum  

6
Badrum  

380m²
Planlösning  

840m²
Totalyta

+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

Beläget IN Moraira, i den övre delen av El Portet-dalen
och i en återvändsgränd, har denna villa spektakulär
panoramautsikt och blandar enkelt den frodiga gröna
skogen med den djupa Medelhavsblå.

Den enastående utsikten ger utsikt längs den fantastiska kusten och innehåller Calpe,
Altea och Benidorm.

Detta är en konstruktion av hög kvalitet som har integrerat en minimalistisk modern
stil som har integrerats perfekt med användning av traditionella medelhavsmaterial
och de senaste armaturerna, armaturerna och energisystemen av hög kvalitet.

Huset är centralt beläget bara några minuters bilresa från Moraira och stranden El
Portet.

Fastigheten har storlek och utrymme i överflöd. Du går in i fastigheten genom den
imponerande, stora svängbara ytterdörren och går in i en entré som är fylld med ljus
från de stora glasfönstren som tar in både utsikten men också värmen i dess syd
/sydostläge.

lucasfox.se/go/jav31492

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Hiss, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, , Utsikt, Utrustat kök,
Nybyggd, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Chill out plats
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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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	Beläget IN Moraira, i den övre delen av El Portet-dalen och i en återvändsgränd, har denna villa spektakulär panoramautsikt och blandar enkelt den frodiga gröna skogen med den djupa Medelhavsblå.

