
REF. JAV31573

1 725 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 130m² terrass till salu i Moraira, Costa
Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Moraira »  03724

4
Sovrum  

4
Badrum  

450m²
Planlösning  

802m²
Totalyta  

130m²
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

Nytt lyxhus med havsutsikt och trevlig öppen utsikt mot
Moraira, mycket bra beläget i en lugn utveckling bara 2,5
km från stränderna och centrum.

Huset är fördelat på 3 våningar. På bottenvåningen, på samma nivå som
poolterrassen med vacker utsikt över havet, hittar vi 1 sovrum med eget badrum,
gästtoalett, kök och stort vardagsrum som kommunicerar med verandan på 27 m² som
ger tillgång till poolområdet och den omgivande terrassen (77 m²). Invändiga trappor
leder till första våningen där det finns 3 dubbelrum, alla med eget badrum, och två
öppna terrasser (22 m² vardera).

I källaren finns ett stort garage på 44 m², hemmabio, gym och tvättstuga och utanför
finns en carport samt gott om plats för att parkera flera fordon.

INKLUDERAR: Tekniskt snickeri med säkerhetsglas, utrustat kök med Siemens vitvaror,
kompletta badrum, LED-belysning, aerotermiskt system för varmvatten och
golvvärme, luftkonditioneringskanaler (kalla och varma) i hela huset, solpaneler,
inbyggda garderober, elektriska persienner, invändigt larm, förinstallation yttre larm
och säkerhetskameror. Rektangulär pool med infinity-system på 12x4,5 meter,
grillplats på 22m2, tvättstuga, hemmabio, gym, dubbelgarage, färdig trädgård.
Automatiska åtkomstdörrar. Energiklassning A. Sydorientering.

lucasfox.se/go/jav31573

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Gym, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, , , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Solpaneler, Nybyggd, Luftkonditionering,
Lekrum, Larm, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, Dubbla fönster,
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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