REF. JAV27898

495 000 € Hus/Villa - Till salu - Reserverad

Hus/Villa med 6 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien » Costa Blanca » Jávea » 03730

6

4

300m²

1,503m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

RESERVERAD

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.se

Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spanien
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ÖVERBLICK

Ett stort familjehem nära stranden i Javea
Detta magnifika hus ligger på en tomt på 1500 m², 15 minuters promenad från
sandstranden i Jávea. Ingångsportarna leder till en stor uppfart med massor av
terrängparkering och även ett garage.
Själva villan är spridd över två oberoende nivåer och erbjuder som sådan möjlighet
att dela upp i två separata lägenheter eller konsolidera som ett stort familjehem.
lucasfox.se/go/jav27898

Den övre våningen har en inglasad terrass, ett vardagsrum med öppen spis, en
matsal, ett fullt utrustat kök, 3 dubbelrum och 2 badrum. Bottenvåningen är nästan
identisk, med en stor täckt terrass, ett vardagsrum med öppen spis, en matsal, ett
fullt utrustat kök och ytterligare 3 dubbelrum och 2 badrum.
Poolområdet drar nytta av mycket privatliv eftersom det ligger i ett hörn av
trädgården, utan grannar med utsikt. Det är omgivet av mogna medelhavsträdgårdar
med stora palmer.
Hemmet innehåller ett antal mycket funktionella funktioner, såsom tvättstuga,
centralvärme och luftkonditionering.
Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.
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Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Dubbla fönster,
Luftkonditionering, Öppen spis,
Uppvärmning
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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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