REF. JAV27902

1 150 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien » Costa Blanca » Jávea » 03730

5

3

293m²

1,550m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

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

Renoverad villa, gångavstånd från La Barraca eller
Portichol-stranden med dess strandbarer och fantastisk
havsutsikt.
Fantastisk villa en kort bit från La Barraca och Portichol-stranden, med sina
strandbarer och imponerande utsikt över havet.
I La Barraca, en av de mest eftertraktade platserna i Jávea, ligger denna villa med
utsikt över ön Portichol. När vi kommer in i huset genom automatiska dörrar och tar
en övervägande platt stig blir vi omedelbart överraskade av underbar utsikt över
havet.
Huvudbyggnaden är fördelad på 2 våningar, med ett vardagsrum, dubbelrum och
badrum på bottenvåningen och ytterligare 2 stora dubbelrum och ett stort badrum på
övervåningen.
Lobbyn är av bra storlek och vardagsrummet har stora fönster som ger rikligt med
ljus. Köket drar nytta av utgången till en sval terrass, perfekt för uteservering.
Härifrån kan du gå till poolen, med en terrass som omger den. I närheten hittar du
den separata gästlägenheten med 2 dubbelrum, vardagsrum, kök och badrum. Här
hittar du alla bekvämligheter att leva året runt.
Trädgårdarna i medelhavsstil ger frodig utsikt och mycket trevligt har ett automatiskt
bevattningssystem och LED-belysning.
Huset är också utrustat med ett säkerhetssystem. En mycket väl presenterad och
välskött villa, perfekt som huvud- eller semesterbostad som kan omvandlas till en
investeringskälla.
Hörnplottet ger utrymme och avskildhet och ligger inom gångavstånd från stranden
och restaurangen Cala Clemence.
Kontakta oss för mer information eller för att ordna ett besök.
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Havsutsikt, Swimming pool, Trädgård,
Garagem privada, Dubbla fönster, Larm,
Luftkonditionering, Öppen spis, Tvättstuga,
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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