
SÅLD

REF. JAV35940

1 562 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum med 25m² Trädgård till salu i Cumbre del Sol
Spanien »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

3
Sovrum  

2
Badrum  

276m²
Planlösning  

1.150m²
Totalyta  

120m²
Terrass  

25m²
Trädgård

+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

Ljusande designvilla i två våningar, belägen i ett lugnt
bostadsområde med magnifik havsutsikt, i Lirios Design-
Residential Resort Cumbre del Sol i Benitachell.

Ikaria-villan har en layout som gör det mesta av soltimmarna under hela året och
fyller den med ljus. Tillgång till fastigheten sker via en veranda i direkt anslutning till
parkeringen.
Villan har 3 sovrum och 2 badrum, master bedroom har ett stort badrum med ett
stort fönster med havsutsikt och tillgång till den stora terrassen. De andra 2
sovrummen är dubbelrum, har inbyggda garderober och delar badrum.
Både vardagsrummet, matsalen och köket öppnar ut mot den spektakulära
sommarterrassen genom stora fönster som smälter samman inomhus och utomhus,
så att du kan njuta av den storslagna naturen när som helst på året. Terrassen och
medelhavsträdgården är organiserade runt en designad infinitypool som smälter
samman med havets blå.
På bottenvåningen finns en källare som gör att fastigheten kan byggas ut, antingen
genom att utöka antalet sovrum eller genom att skapa en gästlägenhet, beroende på
vad den nya ägaren föredrar.

Lirios Design är en marknadsföring av moderna villor belägna i Residential Resort
Cumbre del Sol, i Benitatxell, mellan Jávea och Moraira, på norra Costa Blanca.
Ett konsoliderat område, med grannar som redan njuter av sina fastigheter och sin
fantastiska havsutsikt. Dess exklusiva läge gör det möjligt att bo i ett lugnt, tyst
bostadsområde, omgivet av natur, och samtidigt ha alla affärer, tjänster och
gastronomiska och fritidserbjudanden från Cumbre del Sol, Benitatxell, Moraira och
Jávea, ett unikt läge bredvid till kommuner med stor turist- och bostadsattraktion.
Med tanken att varje kund kan få en villa skräddarsydd efter deras sätt att leva och
deras smak, har vi skapat olika modeller, från vilka man kan välja den som bäst
passar deras behov.
Alla villor i Lirios Design har privat och inhägnad tomt, trädgård, pool, parkering,
inredningsprojekt med teknisk blixt, golvvärme, luftkonditioneringskanaler, kök
utrustat med vitvaror, sydostorientering, energiklass A, och fantastiskt utsikt över
havet.

lucasfox.se/go/jav35940

Trädgård, Swimming pool, Parkering, ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Nybyggd,
Luftkonditionering, 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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