
SÅLD

REF. JAV27942

2 750 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 6 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

6
Sovrum  

6
Badrum  

500m²
Planlösning  

1.500m²
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

Lyxvilla till salu i Javea, 6 sovrum och 6 badrum, 500 m²
boyta på en 1500 m² tomt. Villa Cala Ambolo har
fantastisk panoramautsikt över Medelhavet, praktiskt
taget framför kusten.

Villa Cala Ambolo erbjuder fantastisk panoramautsikt över Medelhavet, praktiskt
taget framför kusten. Det är fördelat på 3 våningar, alla med olika design och stil.

Bottenvåningen består av 3 generösa sovrum med 3 badrum, och ett klassiskt
utformat vardagsrum och matsal med terrakottagolv och tak med åldrad Jávea-tegel
och balkar. Dessutom har sovrummet tillgång till en terrass med havsutsikt. Från
hallen och på höger sida finns en hemmabio med 7 platser, HD-skärm och ljudsystem
från hemmabio.

Vi går upp till första våningen, som rymmer ett stort vardagsrum med ett öppet kök
på cirka 90 m² med utsikt över havet från alla vinklar tack vare stora skjutfönster.
Detta rum har tillgång till täckta och skuggade terrasser, där du kommer att känna
dig på toppen av världen och beundra havet och Jáveas kust. Denna nivå består också
av två sovrum med modern design med två mycket stora badrum med dusch och
jacuzzi, och sovrummet med havsutsikt, lägenhetens höjdpunkt, och har också en
liten gästtoalett. På samma våning finns matsalen och det stora vardagsrummet
ansluten till den täckta terrassen som leder utåt, till poolområdet med vattenfall av
naturstenar och till utomhusbubbelpoolen med direkt flöde till poolen.

Andra våningen är reserverad för det största sovrummet på nästan 50 m² med ett
mycket rymligt badrum. Du kan njuta av underbar utsikt över havet från var som helst
i sovrummet, även från dusch och jacuzzi. Perfekt för att ta ett glas champagne
medan du beundrar havets blå vatten.

Villan har också en parkeringsplats vid huvudentrén med en trägrind och parkering
för två bilar. Dessutom har det ett garage för 3 bilar.

Det bör noteras att huset är utrustat med centralvärme, luftkonditionering, larm och
säkerhetssystem.

En exklusiv villa med unik panoramautsikt i Jávea.

lucasfox.se/go/jav27942

Swimming pool, Uppvärmning,
Luftkonditionering, Larm, 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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