
SÅLD

REF. DEN12660

950 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Sovrum  

5
Badrum  

558m²
Planlösning  

2.000m²
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

Villa med 5 sovrum med en stor trädgård, flera terrasser,
en pool och grill, till salu i en lugn del av Jávea.

Denna villa, som mäter 558m², ligger på en 2 000 m² stor tomt i Jávea, i ett
eftertraktat bostadsområde som sticker ut för sin lugn och enkla tillgång till
stranden.

En entré leder till ett ljust vardagsrum med direkt tillgång till trädgården. Bredvid
köket finns ett service-sovrum med egen toalett. På denna våning finns också 3
sovrum med dubbelsäng, varav ett har ett privat badrum och ett delat badrum.

På väg upp till första våningen, här hittar vi ett sovrum med komplett privat badrum,
omklädningsrum och en privat terrass med härlig utsikt.

Huset har också en källare där det mekaniska rummet, ett förråd och ett spelrum
finns.

Trädgården har flera terrasser med olika inriktningar som gör det möjligt att njuta av
sol och skugga hela dagen. Det yttre utrymmet inkluderar också ett
avkopplingsområde och en grill för att tillbringa tid med familj och vänner. I mitten av
trädgården finns en asiatisk pergola med kök. Det finns också en pool och en toalett.

Fastigheten har högkvalitativa material och lyxiga ytor och har rymliga rum med
mycket naturligt ljus. Ytterligare anmärkningsvärda funktioner inkluderar
centralvärme, luftkonditionering och dubbla glasfönster för att säkerställa komfort
under hela året.

lucasfox.se/go/den12660

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Parkering,
Utsikt, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
Balkong
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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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