
SÅLD

REF. JAV27903

450 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 3 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Sovrum  

2
Badrum  

132m²
Planlösning  

727m²
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

Denna fastighet med 3 sovrum är centralt belägen och
presenteras i felfritt skick. Jávea, Costa Blanca

En underbar, solig och ljus villa på en våning, bara 20 minuters promenad till
stranden i den eftertraktade utvecklingen av Pinosol, Javea.

Denna fantastiska fastighet ligger på en platt och låg underhållstomt, och kan nås via
de dubbla ingångsportarna och den rymliga bilporten, eller tillgång till fotgängare
leder direkt till den rymliga poolterrassen med utsikt över berget Montgó.

Fastighetens interiör renoverades kärleksfullt 2015 och erbjuder: grovkök, modernt,
fullt utrustat kök med öppen planlösning med dubbel bänkskiva i granit och dubbla
ugnar, matsal, vardagsrum med vedspis, en tv-tät som öppnar sig ut på en charmig
matterrass, plus ett kontor, som också används som ett tredje sovrum och som
öppnar rakt ut mot poolterrassen. Det finns ett gäst sovrum med eget duschrum, den
rymliga master sviten med stort omklädningsrum och ett andra duschrum med
duschkabin.

Tillägg till denna fastighet inkluderar: fullständig renovering 2015, centralvärme i gas
via radiatorer, varm och kall luftkonditionering i hela, tvåglasfönster av hög kvalitet,
stor bilport.

lucasfox.se/go/jav27903

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Renoverad, Öppen spis, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Dubbla fönster
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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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