
SÅLD

REF. DEN15306

1 050 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 5 Sovrum med 11,700m² Trädgård till salu i Jesús Pobre, Alicante
Spanien »  Costa Blanca »  Jesús Pobre »  03749

5
Sovrum  

3
Badrum  

333m²
Planlösning  

12.100m²
Totalyta  

100m²
Terrass  

11.700m²
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

5-rums villa till salu på en solig och helt privat tomt med
utmärkt utsikt över La Sella.

Denna Medelhavet villa, mäter 333 m², sitter på en 12 000 m² tomt i bergen i La Sella,
mycket soligt och med total integritet. Tomten har utformats som om det var en park;
Det är det perfekta utrymmet att ta promenader och koppla av och det finns också en
privat pool.

Vi går till huset via en typisk medelhavs terrass som leder till det rymliga
vardagsrummet med charmiga träbjälkar och dörrar. Från vardagsrummet har vi
tillgång till 3 sovrum, varav det ena har ett eget badrum och ett andra delat badrum
som serverar resten av huset.

Köket öppnar sig mot en solig traditionell inredning med material som trä och sten.
Ett rum för spel och fritid, som nås från huvudterrassen, avslutar huvudhuset. Med
alla rum på en våning är fastigheten funktionell och bekväm.

Det finns också ett andra privathus, idealiskt för gäster, som består av 2 dubbelrum,
en toalett, ett kök och ett vardagsrum eller kontor.

Kontakta oss för att upptäcka detta vackra och verkligt unika hem i La Sella, nära
Dénia.

lucasfox.se/go/den15306

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Parkering,
Utsikt, Uppvärmning,
Nära internationella skolor, Lekrum, Brunn
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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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