
SÅLD

REF. JAV33731

325 000 € Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 2 Sovrum med 24m² terrass till salu i Cumbre del Sol
Spanien »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

2
Sovrum  

2
Badrum  

182m²
Planlösning  

24m²
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

Nybyggda lägenheter, med modern arkitektur, 2 sovrum
och 2 badrum, kök öppet mot vardagsrummet, med olika
modeller att välja mellan till salu i Cumbre del Sol, Costa
Blanca.

Dessa nybyggda lägenheter har alla utomhusutrymmen som terrasser eller
trädgårdar när det gäller fastigheter på bottenvåningen och takterrasser i
takvåningarna.

Bostädernas layout har utformats noggrant för att få ut det mesta av utrymmet, dra
nytta av medelhavsljuset och erbjuda extra komfort i ditt dagliga liv.

Fastigheterna är utrustade med golvvärme, varm och kall luftkonditionering genom
kanaler med termostat i vardagsrummet, varmvatten genom Altherma-system,
elektriska apparater ingår och ett inredningsprojekt för att ge dem stil och värme.

De gemensamma utrymmena är designade för avkoppling och att njuta som en familj,
med en pool omgiven av stora terrasser för att njuta av solen, en lekplats för barn, en
social klubb, trädgårdar och parkeringsplatser. Inom kort avstånd till Cala del Llebeig,
hjärtat av Moraira och alla tjänster som Residential Resort Cumbre del Sol är
utrustad med.

lucasfox.se/go/jav33731

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Parkering, , ,
Utsikt, Utrustat kök, Nybyggd,
Luftkonditionering, Lekplats, Larm, Förråd,
Balkong
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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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