
REF. JAV36506

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum med 226m² terrass till salu i Cumbre del Sol
Spanien »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

3
Sovrum  

4
Badrum  

542m²
Planlösning  

823m²
Totalyta  

226m²
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
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ÖVERBLICK

Denna fantastiska och moderna villa med otrolig
havsutsikt, erbjuder en unik panoramautsikt över norra
Costa Blancas kustlinje.

Villa Bahia ligger vid Cumbre del Sol-utvecklingen i Benitachell, mellan Javea och
Moraira, en av de mest eftertraktade destinationerna på norra Costa Blanca, perfekt
för året-runt-boende och för att njuta av semesterperioder.

Villan ligger på Jazmines Residencial Estate, som utmärker sig för sina lyxfastigheter
och hög infrastruktur.

Husets interiör har en unik design med moderna ytskikt, som ägnar särskild
uppmärksamhet åt detaljer. Entrén, som leder genom en rymlig hall, ligger på
övervåningen, där det finns två sovrum, båda med egna badrum, rymliga garderober
och privata terrasser, plus ett garage för två bilar och en modern designtrappa som
leder ner. till huvudvåningen.

Bottenvåningen rymmer huvudattraktionen för denna fastighet: dess fantastiska
utomhusområde, en rymlig terrass med en infinitypool, för att sola och äta utomhus,
medan du njuter av den spektakulära havsutsikten. De stora glasdörrarna i
vardagsrummet öppnar ut mot terrassen och skapar ett varmt, ljust utrymme som
mynnar in i matsalen och det stora köket i öppen planlösning, utrustat med
toppmoderna vitvaror.

Huvudvåningen är också där det stora sovrummet ligger, med sin klädkammare och
eget badrum, plus en gästtoalett. På lägsta våningen finns ett utrymme i öppen
planlösning, som kan avslutas som gästlägenhet, gym, kontor, spelrum eller någon
annan användning som ägaren vill ge detta användbara utrymme.

Tomten är totalt 823 kvm, med 542 kvm boyta över tre våningar, med totalt tre sovrum
med egna badrum och rumsterasser, stort kök med ö, vardagsrum, gästtoalett, öppen
planlösning i källaren, maskinrum, garage för två bilar och rymlig poolterrass.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/jav36506

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Parkering, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Solpaneler, Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm
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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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