
REF. JAV27860

3 950 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Sovrum  

4
Badrum  

770m²
Planlösning  

2.095m²
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 Poseidon erbjuder 4 sovrum och 4 badrum i en
strandpromenad majestätiskt placerad 120 meter över
havet med utsikt över Javeas stränder.

Villa med 4 sovrum och 4 badrum vid havet, med en majestätisk höjd på 120 meter
över havet och utsikt över Jáveas kust.

Denna charmiga och mycket privata egendom med otrolig havsutsikt är en
oemotståndlig kombination av natur, lyx och lugn. Det är ett elegant herrgård där
detaljer uppmärksammas med 770 m² bostadsyta på en 2.095 m² tomt.

Huset flyter från det inre utrymmet till det yttre. Den har stora, eleganta fönster och
underbara detaljer i både design och material, och premiumtillbehör som ger en
avslappnad men sofistikerad upplevelse för boende och gäster.

Den imponerande panoramautsikten över böljande vikar, dalen och Medelhavet kan
uppskattas från de rymliga terrasserna som erbjuder sol och skugga. En elegant 14 x 6
m pool ligger på den nedre gräsmattan och en frodig mogen trädgård med utsikt över
havets blå underverk ger dig ett lugnt hörn där du kan njuta av det lokala klimatet.

Dessutom är villan inredd med raffinerade tillbehör som sätter pricken över i och
blandar traditionella spanska motiv med modern estetik. Det är utan tvekan ett
attraktivt hem och en idealisk plats för besökare som vill ha personlig service,
oförstörd natur och lyxigt, elegant och avslappnat boende.

Det är också perfekt att träffas på sommaren med familjen, som par eller med vänner.
Perfekt för romantiska möten, naturälskare, solälskare och i synnerhet för dem som
vill njuta av originaliteten och kärnan i lyxlivet i Spanien i fullständig avskildhet,
borta från liv och rörelse.

lucasfox.se/go/jav27860

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Gym,
Garagem privada, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm, Dubbla fönster,
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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