Luxusný apartmán v Cumbre del Sol Benitachell, Costa Blanca
Sever

488 000 €
Kraj:
Okres:

Comunidad Valenciana
Alicante

Obec:

Javea

Druh:

Byty

Typ bytu:

Veľký byt

Typ:

Predaj

Úžitková plocha:

240 m

2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:
Celková plocha:
Úžitková plocha:
Typ poschodia:
Loggia:
Počet izieb:
Kúpeľňa:

aktívne

Počet kúpeľní:

osobné

Výťah:

novostavba

Energetický certifikát:

2
áno
A

259 m

2

Klimatizácia:

áno

240 m

2

Parkovanie:

áno

posledné poschodie
áno
4
áno

Typ:
Zariadenie:
Terasa:
Terasa plocha:

interiérový
čiastočne
áno
40 m2

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
Na predaj nový luxusný apartmán v rezidencii Cumbre del Sol v obci Benitachell, medzi
mestami Javea a Moraira, Costa Blanca sever. Apartmám má 3 spálne, 2 kúpeľne a rozlohu 259
m². Terasa je o výmere 40 m2 a ponúka nádherný výhľad na more, ktorým je rezidenčné resort
Cumbre del Sol medzinárodne preslávený.
Ideálne miesto pre tých, ktorí si chcú vychutnať stredomorské podnebie a nádherné východy slnka, v
súkromnom rezidenčnej komplexe pri mori.

Rezidenčný komplex sa skladá z 24 luxusných bytov, ktoré sú zaujímavé aj pre ich rozmery, všetky
majú 3 spálne a celkovú plochu nad 240m2 , svetlé izby, detailne vypracovaný moderný a zároveň
elegantný dizajn. Pri stavbe boli použité kvalitné materiály a technológia na vysoko energeticky
úsporné priestory. Ideálne bývanie po celý rok alebo počas prázdnin.
Ku každému apartmánu prislúcha kryté parkovacie miesto s predinštalovanou nabíjacou stanicou pre
elektromobily a úložným priestorom.
Samozrejmosťou je krytý bazén , wellnes priestory, fitness a vonkajší infinity bazén.
Aktuálne je voľných 7 apartmánov vo fáze C a projekt bude dokončený na jeseň 2021.

Benitachell, Cumbre del Sol
Uprostred nádherného prostredia, medzi rybárskymi mestečkami Jávea/Xàbia a Teulada-Moraira, v
malebnom mestečku Poble Nou de Benitatxell, cez kopec sa dostanete k rezidenčnému
letovisku Cumbre del Sol. Toto je miesto, ktoré je oveľa viac než len letovisko na pobreží Costa
Blanca. Cumbre del Sol ponúka relaxný spôsob života pričom je človek obklopení prírodným rajom a
prírodným parkom Granadella. Miesto Cumbre de Sol je známe aj obľúbenou, medzinárodnou
elitnou školou The Lady Elizabeth School.

REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:
Telefón:
E-mail:

Eva Rohrman Madova
+34 693 706 759
info@spainlifeandhouses.com

