
SÅLD

REF. JAV27955

495 000 € Hus/Villa - Såld
hus/villa med 3 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Sovrum  

2
Badrum  

231m²
Planlösning  

1.000m²
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 3 sovrum och 2 badrum till salu i berget Montgó.

Detta hem, som ligger på de övre sluttningarna av berget Montgó, har fantastisk
utsikt. Från den spektakulära bakgrunden till det ständigt föränderliga berget till den
vidsträckta dalen och landskapet som ligger på södra sidan av fastigheten. Byggt på
1980-talet, är villan belägen i ett särskilt lugnt läge och byggt i två våningar med en
renovering som genomfördes 2009, där köket och badrummen renoverades.

Den övre våningen består av ett stort vardagsrum med öppen planlösning på cirka 80
m², med stora dörrar som leder till en öppen terrass. Köket är utrustat med en dubbel
bänkskiva i granit, träskåp, mjukt stängande dörrar och inbyggda apparater. Härifrån
kan du gå ut på den täckta serviceterrassen. På denna övre plan finns 2 dubbelrum
och ett badrum.

Trappor leder till nedre våningen, som består av det tredje sovrummet, badrummet
och en stor öppen planlösning som för närvarande används som verkstad / kontor.
Det finns många möjligheter att ändra detta utrymme för att passa dina behov.

Trädgårdarna är medelhavsstil med lågt underhåll och har ett automatiskt
bevattningssystem. Vissa häckar omger huset och ger avskildhet och en grönskande
utsikt. Det finns öppna terrasser på norra, östra och södra sidan, med ett västerläge
sommarkök vid poolen där du kan njuta av solens sista strålar.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/jav27955

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Uppvärmning,
Luftkonditionering, 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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	Villa med 3 sovrum och 2 badrum till salu i berget Montgó.

