REF. JAV36539

586 000 € Lägenhet - Till salu

Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 71m² terrass till salu i La Sella, Costa Blanca
Spanien » Costa Blanca » La Sella » 03750
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ÖVERBLICK

Exklusiva lägenheter nära La Sella golfbana i Denia
Att känna sig omfamnad av naturen, att sitta på terrassen och njuta av underbar
havsutsikt, att vara bredvid en utmärkt golfbana och ett stenkast från fantastiska
turiststäder är vad som väntar på dig på Golf Suites La Sella.
3 sovrums lägenheter, alla med utgång till en terrass för att utnyttja solljuset och
Medelhavet, ett kök som öppnar upp mot vardagsrum/matsal som även öppnar upp
till en veranda på terrassen, små detaljer som gör dessa unika lägenheter.
Vi vet att komfort och energieffektivitet är kärnvärden i ett hem så på Golf Suites La
Sellawe har uppnått dessa mål. Utrustad med golvvärme, luftkonditionering med
varmt/kallt system via luftkanaler, varmvatten med Ecodan, ett energieffektivt
hybridsystem, förstklassiga elektriska vitvaror ingår, teknisk belysning, larm,
ventilationssystem, hemautomation och hiss.

lucasfox.se/go/jav36539
Havsutsikt, Uppvärmd pool, Terrass,
Swimming pool, Inomhuspool, Portvakt,
Gym, Hiss, Parkering, Gemensam terrass, ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Säkerhet, Nybyggd, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Dubbla fönster,
Domotiskt system

Det perfekta komplementet till dessa underbara lägenheter är deras gemensamma
utrymmen, utrymmen där du bara kan koppla av, njuta av naturen, med
utomhuspooler, trädgård och wellness i varje byggnad. Samt övervakning dygnet runt
i hela resorten, en golfbana med 27 hål designad av José MaríaOlazabal, ett
femstjärnigt hotell Marriott La Sella med eget spa, gym, restauranger, en lyx för ett
fåtal utvalda.
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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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