
SÅLD

REF. JAV27846

299 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03750

4
Sovrum  

2
Badrum  

132m²
Planlösning  

775m²
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

Charmig villa på en nivå på urbaniseringen av La Sella
med alla bekvämligheter inom gångavstånd

Denna fantastiska fastighet ligger på en lugn återvändsgränd nära Zarzas-området i
La Sella Urbanization. Det har både fordon och fotgängare tillgång till den vackra
platt tomt, med gräsmattor, skuggade och soliga områden, och massor av
apelsinträd.

Själva villan består av: en fantastisk glaserad vinterträdgård med matsal och
vardagsrum och med utsikt över de frodiga trädgårdarna. Detta leder till det rymliga
vardags- / matrummet med traditionella inslag som de inbyggda hyllorna runt
vedspisen och vackra takbjälkar. Köket är fullt utrustat, har ett separat tvättstuga,
gott om förvaring och oberoende tillgång till trädgården. Det finns också fyra
dubbelrum; alla med inbyggda garderober och takfläktar, plus två familjebadrum med
badkar och takduschar. Det stora sovrummet har också tillgång till förrådet, som har
omvandlats till ett kontor. Förrådet har oberoende åtkomst, så det kan lätt ordnas för
att erbjuda en fristående, oberoende lägenhet, omklädningsrum eller badrum om det
skulle behövas.

Trädgårdarna är lite underhållna med några mogna träd, gott om utrymmen för
avkoppling och mat, inbyggd grill och plats för en pool, även om det finns en
fantastisk gemensam pool som kan användas som en del av de gemensamma
områdena, bara 50 meter från ytterdörr.

Fastigheten ger för närvarande utmärkt hyresavkastning. Ytterligare detaljer kan
tillhandahållas vid ansökan.

En härlig fastighet, i ett eftertraktat läge, med massor av bekvämligheter inom
gångavstånd!

lucasfox.se/go/jav27846

Garagem privada, Öppen spis
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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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