
SÅLD

REF. JAV27923

795 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Sovrum  

8
Badrum  

302m²
Planlösning  

2.316m²
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

Majestätisk villa på en stor tomt med 5 sovrum och 7
badrum och 300 m² bostadsyta till salu i Jávea.

Denna vackra ståtliga villa ligger i ett lugnt och sofistikerat område med en
majestätisk position höjd 36 meter över havet och söderläge. Villan har en modern
kolonialstil kombinerad med traditionella spanska inslag i hela rymden. Det är
perfekt för en stor familj, att hysa flera generationer och till och med att ta emot
gäster under både korta och långa perioder. Det är bekvämt och lyxigt med fantastisk
oavbruten utsikt över dalen, omgivande natur och kullarna.

Stora, eleganta trädörrar vetter mot trädgården och uppfarten. Det finns tillräckligt
med utrymme här för att bekvämt parkera två bilar. För dina gäster finns det en stor
parkeringsplats på en lugn sidogata med tillgång till ytterdörren.

Väl inne i fastigheten hittar vi en pool på 10 x 5 meter, omgiven av gräs och palmer
som inbjuder oss att sitta och koppla av i solstolarna och överväga den vackra
utsikten över trädgården. Den lättskötta medelhavsträdgården har mogna träd, en
gräsmatta, riklig vegetation och till och med en tvådelad vattenfallsdamm med Koi-
karp, grodynglar och liljor.

Det har också två grillplatser, ett fullt utrustat utekök och en petanque-spelplan som
du kan njuta av när du förbereder grill. Dessutom finns det ett avskilt trädgårdshus,
perfekt för läsning och avkoppling.

När vi närmar oss villan finns det Tosca stenbågar som inramar huvudentrén som
leder till första våningen och hallen.

Villan är fördelad på totalt 3 våningar.

På första våningen hittar vi ett stort fullt utrustat kök med massiva ekskåp och
inbyggda apparater. Detta kök är en lyx för även de mest entusiastiska kockarna,
eftersom det har gott om arbetsplats med en bänkskiva i granit. Det finns en stor ö
och en matplats för familj och vänner att träffas.

lucasfox.se/go/jav27923

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Uppvärmning,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Balkong
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I vardagsrummet finns utgång och utsikt över solrummet som leder till poolen och
trädgårdarna. En matsal som passar ett stort antal gäster är åtskild av en båge från
själva vardagsrummet. Därefter hittar vi nattområdet på denna våning med dess tre
sovrum och badrum. Alla sovrum är rymliga och har utmärkta ytor, inbyggda
garderober och egna badrum, alla fullt utrustade med duschar och
kvalitetskeramiska ytor.

Samma korridor leder till den huvudsakliga trätrappan till resten av våningarna.

Övre våningen består enbart av master-sviten. Det är ett mycket stort sovrum med
två rum (vardagsrum och sovrum) med en balkong av Romeo och Juliet-typ och en
stor terrass som gör att mycket ljus kan komma in. Dessutom finns det ett separat
badrum med regndusch, hydromassagebadkar och separat garderob. Slutligen
erbjuds ett fullt utrustat omklädningsrum med stor kapacitet, även om det kan
användas om det behövs som ett kontor eller bibliotek.

Nedre våningen har ett femte sovrum, ett badrum med dusch och en egen terrass. På
samma sätt erbjuder den en stor yta på 100 m², fördelad i ett spelrum med
biljardbord, ett vardagsrum och matplats och ett badrum.

Slutligen har huset ytterligare funktioner som ett varmt / kallt
luftkonditioneringssystem genom kanaler, centralvärme och en egen 50000 liters
brunn som används för att bevattna trädgårdarna.

Vänligen kontakta för mer information.
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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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