
SÅLD

REF. JAV31515

213 300 € Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 2 Sovrum med 10m² terrass till salu i Dénia, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Dénia »  03779

2
Sovrum  

2
Badrum  

55m²
Planlösning  

64m²
Totalyta  

10m²
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 ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Dénia,
Costa Blanca

Komplexet har ett fantastiskt läge och nästan alla terrasser har havsutsikt.

Den ursprungliga fasaden har organiska former som skapar unika terrasser. De är alla
unika och individuella, men har en sak gemensamt, obegränsad utsikt över
trädgårdsområdena.

Öppen planlösning med rymliga vardagsrum och öppna kök. De leder alla direkt ut på
terrasser med öppen utsikt över trädgårdarna, som vetter mot havet.

Köken är fullt möblerade och utrustade med ugn, induktionshäll och fläkt.

Husen är vackert färdiga med noggrann uppmärksamhet på detaljer, vilket gör dem
till exklusiva, bekväma hem. Lägenheterna har porslinsgolv av hög kvalitet.

Välkomnande träplattor i imitation på terrasser. Luftkonditionering och uppvärmning.
Tvåglasfönster skyddar hem från förändrade temperaturer och förbättrar
energieffektiviteten.

Garage och förråd finns att köpa separat.

lucasfox.se/go/jav31515

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Nybyggd,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Dubbla fönster
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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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