
REF. JAV38275

1 190 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum till salu i La Sella, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  La Sella »  03749

3
Sovrum  

3
Badrum  

176m²
Planlösning  

1.528m²
Totalyta

+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

Nybyggt 3 sovrum hus / villa projekt med licens till salu i
La Sella, Costa Blanca

Denna stilfulla, moderna enplansvilla har designats speciellt för våra kunder som inte
vill ha några steg in i sina hem. Det fantastiska läget i södra änden av La Sella Golf
Resort erbjuder idealiska omgivningar för en avslappnad livsstil nära golfbanan.
Tomten har 1.514 m2 och är terrasserad så att den kommer att nås från den övre
vägen. Layouten på denna moderna villa har anpassats till solens rörelser. Så
infinitypoolen och huvudterrassen till vardagsrummet är orienterade mot sydväst,
medan två andra terrasser är orienterade mot öster för att dra nytta av solen på
morgonen. Villans layout är ett vardagsrum/matsal med öppen planlösning med ett
amerikanskt kök, 3 sovrum vart och ett med eget badrum och inbyggda garderober,
en gästtoalett och tvättstuga. Det finns parkering för 2 bilar vid ingången till villan
och en lättskött medelhavsträdgård. Byggnaden startar i september 2022, så vi
inbjuder dig att kontakta oss för att ge dig detaljerad information och planritningar.

lucasfox.se/go/jav38275

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Nybyggd,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Dubbla fönster, Chill out plats
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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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