
REF. DEN17203

3 750 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 2,200m² Trädgård till salu i Jávea
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Sovrum  

4
Badrum  

440m²
Planlösning  

3,600m²
Totalyta  

90m²
Terrass  

2,200m²
Trädgård

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.se Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
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ÖVERBLICK

Vacker villa med fantastisk utsikt från ett privilegierat
läge på Montgó, nära Jávea.

Detta underbara hus ligger i vackra, rymliga grunder vid foten av det dramatiska
Montgóberget och naturparken, en förhöjd inramning som ger fantastisk utsikt över
landsbygden.

Byggd i backen för bara 6 år sedan, är huset ordnat över 3 våningar, med stora
fönster att omfamna utsikten och släppa in det naturliga Medelhavsljuset, och
eleganta terrasser och trädgårdarna för att njuta av det perfekta klimatet.

Designen kombinerar modern lyx med traditionell stil och snygga moderna ytor
smälter sömlöst med imponerande användning av sten, marmor, trä och historiska
element. Standout funktioner inkluderar ytterdörren, som är mer än 400 år gammal,
och ros fönster som dateras ännu längre fram till början av 1500-talet.

Familjen komfort på 21: a århundradet är en prioritet inifrån och ut, från den stora
täckta terrassen med utsikt över den spektakulära poolen och trädgårdarna till
hemmabio, spelrum, gym och överdådig bastu och jacuzzi. Sovrummen och
badrummen är av högsta kvalitet och designades av Antonio Luppi. Dessutom
innehåller fastigheten utsökta möbler designade av Ascensión Latorre.

Dubbelhöjds vardagsrummet är idealiskt orienterat för att ta in utsikten och leder ut
på den stora terrassen, medan det mycket coola köket använder expansivt glas för
att få ut det mesta av sin hörnposition och är varmt avslutad i trä och tegel med
rostfritt stål detaljer.

lucasfox.se/go/den17203

Utsikt över bergen, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Uppvärmd pool, Jacuzzi, Spa,
Högt i tak, Marmorgolv, Naturligt ljus,
Parkett, Parkering, Balkong, Chill out plats,
Domotiskt system, Dubbla fönster, Förråd,
Grillplats, Hemmabio, Inbyggda garderober,
Larm, Lekrum, Luftkonditionering,
Öppen spis, Säkerhet, Solpaneler,
Tvättstuga, Uppvärmning, 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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