REF. JAV27872

875 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent hus/villa med 3 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien » Costa Blanca » Jávea »
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ÖVERBLICK
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Lyxig villa med 3 sovrum, 3 badrum, 190 m² boyta på en 1
230 m² stor tomt.

Swimming pool, Uppvärmning

Villa Cormorán är en spektakulärt belägen egendom söder om Costa Nova, i ett lugnt
område mycket nära två av de bästa vikar i Jávea. Cala Ambolo och La Granadella.
Villa Cormorán har också vacker utsikt över bergen och är idealiskt ansluten till
Jávea. Det är 10 minuters bilresa från alla affärer och tjänster i Arenal-strandområdet
och 15 minuter från staden och hamnen i Jávea. Som sådan låter villa Comorán dig få
ut det mesta av lugnet i bergen och den bekväma närheten till stadszonen på samma
gång.
Det anses, modern och funktionell design ger villan en mycket speciell fräschör och
komfort. Huset är fördelat på två våningar och har även fristående utrymmen för dagoch nattytor.
På bottenvåningen finns ett rymligt vardagsrum och matsal med utsikt över verandan
och den spektakulära poolen med sin infinity-design. På samma våning hittar vi även
det fullt utrustade köket med tillgång till verandan, en toalett och master bedroom
med eget badrum. På övervåningen finns två dubbelrum med eget badrum, alla med
sin egen stora terrass. Dagområdet - verandan, terrassen på övervåningen och den
stora terrassen med sin infinitypool - har en sydostlig orientering, perfekt för att
njuta av de spektakulära soluppgångarna i Jávea och dess soliga morgnar året runt.
Dessutom ståtar hela villan med lyx och den senaste tekniken: golvvärme och
hemautomationssystem.
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