
REF. JAV36510

2 065 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum med 187m² terrass till salu i Cumbre del Sol
Spanien »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

3
Sovrum  

5
Badrum  

497m²
Planlösning  

847m²
Totalyta  

187m²
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

Exklusiv villa med 3 sovrum belägen i Residential Resort
Cumbre del Sol, Benitachell, Costa Blanca.

Att koppla av och komma bort från allt, omgiven av otrolig havsutsikt; detta är möjligt
i denna exklusiva villa belägen i Residential Resort Cumbre del Sol.

Villa Faro är fördelat på flera våningar, i öppna och bekväma utrymmen, där de
inre/exteriöra gränserna korsas och suddas ut. Ett projekt med ljusa färger, trä och
mycket naturligt ljus utifrån.

Tillgång till huset sker via övervåningen, med en stor hall som inrymmer trapphuset
och avgränsar villans två moduler. De tre sovrummen i denna villa ligger på denna
våning. I ena flygeln finns master bedroom, rymligt och ljust, med en privat terrass
och ett spektakulärt badrum. Den andra flygeln rymmer de andra två sovrummen,
båda med eget badrum och en stor terrass.

På bottenvåningen finns dagtid, ett stort öppet kök med en imponerande ö, med en
frukostbänk, öppen utsikt mot verandan, en spektakulär sommarmatplats mot havet,
med grill och utomhusbadrum. Vardagsrummet har även en utsökt veranda, vilket
ytterligare förstärker idén om att "bo ute" med flera sittplatser bredvid
infinitypoolen och jacuzzin, för att njuta av de underbara soliga dagar som Costa
Blanca erbjuder utan att tappa Medelhavet ur sikte Hav.

Fastigheten fortsätter att överraska oss, då det fortfarande finns en källare på nästan
30 m², med veranda och privat terrass, för att skapa ett unikt utrymme, från ett extra
sovrum, en arbetsyta eller vad det nu är den nya ägaren önskar.

lucasfox.se/go/jav36510

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

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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