
REF. JAV36160

2 920 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 558m² Trädgård till salu i Benissa, Costa
Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Benissa »  03720

4
Sovrum  

5
Badrum  

553m²
Planlösning  

1.628m²
Totalyta  

558m²
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
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ÖVERBLICK

Exceptionell nybyggd 4-rumsvilla med 558 m² trädgård
till salu i Benissa, Costa Blanca.

Denna villa ligger i en unik miljö omgiven av natur, med otrolig utsikt över
Medelhavet och Peñón de Ifach, på Costa Blanca. Närmare bestämt ligger det i Raco
del Galeno (Benisa), mycket nära Calpe och Moraira. Dessutom har den en direkt
anslutning till den internationella flygplatsen i Alicante.

Området har många stormarknader, restauranger och sportklubbar för att njuta av
nautiska aktiviteter, golf, tennis, ridning och, naturligtvis, medelhavsmat.

Vi samarbetar med ledande varumärken på marknaden, vilket gör att vi kan erbjuda
innovativa och effektiva lösningar, särskilt vad gäller anläggningar, energieffektivitet,
luftkonditionering och komfort.

Vi följer i spåren av de hantverksmässiga byggprocesserna i området som ger ett
unikt mervärde till bostaden, respekterar miljön och integrerar den i den naturliga
miljö som området erbjuder oss.

Dialogen med naturen, liksom kontemplationen och njutningen av denna
privilegierade naturmiljö, är de avgörande faktorerna i utformningen av villan, vilket
resulterar i avantgardistiska arkitektoniska lösningar, minimalistiska linjer och
rymliga och ljusa utrymmen. Dessutom integreras den perfekt med utrymmet, tack
vare de byggmaterial som används, såsom exponerad betong och dess angränsande
väggar, gjorda av traditionell mursten.

Vi ger personlig rådgivning. Vi följer kunderna under hela köpprocessen och vägleder
dem att välja ut varje detalj som gör skillnad i deras nya hem.

Villan är unik och sticker ut från resten för sin unika arkitektur och för sina material
och finish. Interiörerna består av vida och öppna ytor som kan anpassas av kunderna,
så att de anpassar sig efter deras smak och behov.

lucasfox.se/go/jav36160

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkett, Marmorgolv,
Parkering, , , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Nybyggd, Luftkonditionering,
Larm, 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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