
SÅLD

REF. JAV33691

699 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 2 Sovrum med 39m² terrass till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

2
Sovrum  

2
Badrum  

131m²
Planlösning  

39m²
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

Denna vackert presenterade nya lägenhet har byggts till
en mycket hög standard och ligger i det bästa läget i Avd
Augusta, mycket nära stranden Montañar 1 och
strandbaren La Siesta.

Brezza är ett nytt komplex med modern arkitektur och ett utmärkt läge. Det finns
totalt 12 lägenheter fördelade på 2 kvarter.

Denna lägenhet erbjuder en öppen planlösning med ett ljust och ljust inslag. Köket
har en stor ö med sittplatser och matlagningsstation. Köket smälter perfekt samman
med vardagsrummet, som leder ut mot den imponerande terrassen. Här finns gott om
plats för uteservering, sol, skugga och en chill out-plats för att njuta av havsutsikten.

Det finns 2 dubbelrum, båda med inbyggda garderober, ett med eget duschrum och
ytterligare ett familjeduschrum.

Dessutom finns det en separat nyttoterrass, underjordisk parkering och förråd.

Denna fantastiska lägenhet är idealisk för alla som vill njuta av Medelhavets livsstil
och ha alla bekvämligheter inom en kort promenad.

lucasfox.se/go/jav33691

Havsutsikt, Trädgård, Swimming pool,
Garagem privada, Parkering, , Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, 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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