REF. JAV27940

1 350 000 € Hus/Villa - Till salu

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

5

5

685m²

2,500m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta
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+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.se

Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spanien
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ÖVERBLICK

Villa med 5 sovrum och 5 badrum med 685 m² bostadsyta
på en 2500 m² tomt. Det magnifika huset ligger
majestätiskt 120 meter över Montgó-kullen och söderut,
och är en triumf för design och utförande.
Villa med 685 m² bostadsyta med 5 sovrum och 5 badrum på en tomt på 2500 m².
Detta majestätiska hus ligger majestätiskt på Montgó och vetter mot söder och är en
arkitektonisk triumf. Denna egendom, ett riktigt presidentparadis, är perfekt för
människor som verkligen uppskattar byggnadens kvalitet.
De inre utrymmena i detta spektakulära hem flyter utåt, bekvämt men ändå lyxigt. Det
erbjuder utsikt över den imponerande Montgó-bakgrunden, panoramautsikt och fri
utsikt över dalen, landsbygden och omgivande kullar. Villan har finish av högsta
kvalitet som eleganta takfönster, stora fönster och underbara detaljer i både design
och material. Premiumapparater ger en avslappnad men ändå sofistikerad upplevelse
för boende och gäster.
Detta hem är en tom duk - en konstsamlarens dröm, utformad med gott om utrymme
för att visa konstverk. Huset kombinerar traditionella spanska motiv med en modern
estetik och utsikten från den stora entrén når poolen.
Entrén leder till en utsökt inredd matsal och en stor matsal med högt i tak, en öppen
spis och stora fönster. Oklanderlig uppmärksamhet på detaljer sticker ut i det
professionella köket med sittgrupp och specialmöbler. Den stora veranda och
utomhusdäck är den perfekta platsen för dig och dina nära och kära att njuta av
utomhus.
Kontakta oss för mer information eller för att ordna ett besök.
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lucasfox.se/go/jav27940
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Tennisbana, Garagem privada,
Dubbla fönster, 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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