
SÅLD

REF. JAV27905

595 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Sovrum  

3
Badrum  

280m²
Planlösning  

850m²
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

En härlig, solig fastighet med spektakulär havsutsikt och
fantastisk renovering nära Torre Ambolo i Javea.

En utmärkt möjlighet att förvärva en sydostläge med 4 sovrum, som kärleksfullt har
renoverats för att erbjuda ett bekvämt och modernt familjehem.

Fastigheten öppnar upp i en entré som i sin tur leder till det moderna och fullt
utrustade köket med förstklassiga apparater och separat skafferi; ett rymligt
vardagsrum / matsal med öppen spis och härlig havsutsikt; den söderläge glaserade
naya som fungerar som en extra matsal; tre dubbelrum och två moderna duschrum.

På denna nivå finns också ett kontorsutrymme med oberoende åtkomst från utsidan
och med en trappa som leder upp till sovrummet med sitt eget vardagsrum, komplett
med öppen spis, modernt duschrum och en rymlig takterrass med panoramautsikt
över Medelhavet hav.

På utsidan finns en citrusträdgård med lågt underhåll med automatiskt vattensystem,
9x4,5m uppvärmd pool med massor av terrasser, täckt "naya" terrass med inbyggd
grill och ett komplett sommarkök.

Extra inkluderar: gas centralvärme, varm och kall luftkonditionering, nya
dubbelglasade fönster i aluminium med myggnät, solpaneler, uppvärmd pool, garage
och terrängparkering med carport och ett förråd.

Allt i ett lugnt läge; gångavstånd till lokala bekvämligheter och bara 1,3 km från
närmaste strand.

lucasfox.se/go/jav27905

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Uppvärmning, Öppen spis,
Luftkonditionering, 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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