
REF. JAV36511

1 871 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum med 189m² terrass till salu i Cumbre del Sol
Spanien »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

3
Sovrum  

4
Badrum  

615m²
Planlösning  

951m²
Totalyta  

189m²
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

Magnolias Residential Estate i Cumbre del Sol är hem för
Villa Aqua, kännetecknad av en arkitektur som ser utåt,
mot det blå Medelhavet, och designades för att dela och
fira.

Den övre våningen rymmer hela bostaden, vilket ger extra komfort. Nattområdet
består av tre sovrum med eget badrum badade i naturligt ljus som bevarar en hel del
avskildhet med hänsyn till dagområdena. Vardagsrummet, matsalen och köket är
kopplade till exteriören, tack vare användningen av glasväggar som gynnar en
permanent visuell förbindelse med havet. Terrassen på mer än 70 m² domineras av
en infinitypool. Huset kompletteras av en mångsidig källare med två verandor och ett
garage.

De geometriska formerna som skisserar den yttre strukturen är klädda i glas och
skivor av natursten i grått, som kontrasterar mot fasadens vita. Kuben som inrymmer
terrassen i sovrummet sticker ut, sticker ut och har direkt utsikt över havet.

Magnolias Sunrise, erbjuder tomter med vacker utsikt som sträcker sig från "Cabo de
la Nao" (Jávea), "Peñón de Ifach", "Sierra de Bernia", "Sierra de Aitana" till Balearerna
och naturligtvis Medelhavet. Där unika villor har designats för att optimera
havsutsikten, garantera din integritet och med en underbar layout, så att du kan få ut
det mesta av uteområdena tack vare det fantastiska klimatet.

Ett väletablerat område med enfamiljsvillor, där ett stort antal grannar redan bor och
trivs med sitt hem vid Medelhavet.

lucasfox.se/go/jav36511

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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