
SÅLD

REF. JAV27912

565 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Sovrum  

3
Badrum  

228m²
Planlösning  

1.400m²
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

Villa med 4 sovrum och 3 badrum med 228 m² bostadsyta
på en 1400 m² tomt.

Denna magnifika fastighet har ett privilegierat läge på toppen av Pinosol, cirka 80
meter över Medelhavets nivå. Las Palmeras villa har en extraordinär design och
utförande, med öppna ytor och flytande förbindelser mellan interiör och exteriör. Ett
bekvämt men lyxigt hem med vacker 270º panoramautsikt över havet, bergen och den
omgivande naturen tack vare sitt höga läge.

Detta eleganta hem har en underbar design med utmärkta material, och den största
uppmärksamheten har ägnats åt varje detalj. Högkvalitativa apparater och möbler
har inkluderats utformade för att göra det bekvämt för invånarna och gästerna.

Oklanderlig uppmärksamhet på detaljer sticker ut i alla utrymmen i villan, från köket
till de mysiga sovrummen, samt utomhus. Till exempel presenteras en frodig och grön
trädgård, mycket välskött och med ett automatiskt bevattningssystem som håller den
i perfekt skick.

Villan har mycket uteplats med soliga och skuggiga områden och fina terrasser.
Saltvattenpoolen får dig att känna att du befinner dig på din egen privata strand. En
fristad för modern boendekomfort och praktiska funktioner slogs samman till en,
vackert presenterad.

Kontakta oss för mer information om denna bekväma moderna villa med perfekt
design och oklanderliga funktioner.

lucasfox.se/go/jav27912

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
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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