
SÅLD

REF. DEN12033

1 275 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 539m² Trädgård till salu i Jávea, Costa
Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03739

4
Sovrum  

5
Badrum  

372m²
Planlösning  

1.115m²
Totalyta  

63m²
Terrass  

539m²
Trädgård

+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

Licens beviljad. Modern fastighet, som är klar att byggas,
belägen i en lugn återvändsgränd med havsutsikt och inte
långt från Arenal-stranden.

Villa med 4 sovrum, 4 badrum med 371 kvm boyta på en 1 158 kvm tomt, i ett
privilegierat läge, mycket nära den prestigefyllda El Tosalet-utvecklingen, med en
oöverträffad panoramautsikt över kusten, från Cabo de San Antonio till Cabo de la
Nao. Alla rum vetter mot öster för att se de vackra soluppgångarna i Jávea i havet.
Villa Albatros är också idealiskt ansluten till Jávea, 5 minuter med bil från alla butiker
och tjänster, så att du kan njuta av ett lugnt liv och med bekvämligheten att ha allt du
behöver i närheten.

Dess praktiska trevåningsdesign, differentierad i två vingar, är perfekt för skapande
av dag- och nattutrymmen. På bottenvåningen finns dagflygeln med ett stort
vardagsrum och ett fullt utrustat kök, och nattflygeln, med tre dubbelrum med eget
badrum. På övervåningen finns det egna sovrummet och ett stort omklädningsrum,
som också har den bästa utsikten över hela huset.

Källarvåningen har ett mångsidigt rum där du kan skapa en hemmabio, ett gym eller
en källare om du så önskar. Den magnifika verandan har utsikt över trädgården,
poolen och havet, så att du kan koppla av i full komfort med utsikt över Medelhavets
kant. Dessutom ståtar hela villan med lyx och den senaste tekniken: golvvärme och
hemautomatiseringssystem.

lucasfox.se/go/den12033

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, , Utsikt,
Utrustat kök, Säkerhet, Nybyggd,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system
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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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