REF. DEN12205

1 195 000 € Hus/Villa - Till salu

Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 741m² Trädgård till salu i Jávea, Costa
Blanca
Spanien » Costa Blanca » Jávea » 03739
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Totalyta

Terrass

Trädgård
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ÖVERBLICK

Lyx nybyggd villa med nyskapande hemteknik, en
trädgård och pool, till salu i privilegierad omgivning och
med spektakulär utsikt från alla rum.
Nybyggd villa på 567 m² belägen på en tomt på 1 189 m², varav 741 m² är för
trädgården. Det ligger i ett prestigefyllt bostadsområde med spektakulär
panoramautsikt över kusten och hamnen i Jávea, från alla sina rum och terrasser,
vilket ger en känsla av att bo i en ständig privat synvinkel över Medelhavet.
Huset är nybyggt, med en unik design som maximerar naturljuset. Det har lyxiga
funktioner och den senaste tekniken. Den första våningen, den högsta, är
huvudkärnan i huset och består av ett vardagsrum med fullt utrustat kök och 2
spektakulära terrasser. En står inför norr och erbjuder fantastisk utsikt över kusten,
medan den andra är en veranda med en pool, perfekt för avkoppling med fullständig
integritet. Denna våning består också av sovrummet med jacuzzi, omklädningsrum
och 2 terrasser.
Bottenvåningen har 3 stora sovrum, alla med privat badrum och egen terrass, så de
erbjuder gott om ljus och total integritet. Källaren har 3 oberoende åtkomstdörrar, så
du kan parkera 3 bilar i total komfort.
Några ytterligare funktioner inkluderar golvvärme, hemautomatiseringssystem, lyft
varm och kall luftkonditionering, motoriserade garageportar, pool med LEDbelysning, trädgård med automatisk bevattning och LED-belysning. Köket är fullt
utrustat med kylskåp, induktionshäll, avdragsugn, elektrisk ugn, mikrovågsugn,
tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin.
En helt ny villa till salu ligger i en privilegierad miljö. Överlåtelse av nycklar kommer
att äga rum i september.
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Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård, Jacuzzi,
Garagem privada, Hiss, Högt i tak,
Naturligt ljus, , Domotiskt system,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Nybyggd, Säkerhet,
Tvättstuga, Utrustat kök, Utsikt
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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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