
REF. JAV27959

399 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 3 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03738

3
Sovrum  

2
Badrum  

162m²
Planlösning  

805m²
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

Till salu: Mysig och underbart underhållen familjevilla.

Ingångsportarna leder till en charmig entré "naya" eller täckt terrass, som i sin tur
leder till det första mottagningsrummet; det söderläge sommarrummet med stora
burspråk med utsikt över de magnifika blommorna. Det andra mottagningsrummet är
ett rymligt vardagsrum / matsal med öppen spis med traditionell toscasten och
tillgång till en öppen naya med utsikt över poolterrasserna och är perfekt för
uteservering på sommaren.

På bottenvåningen finns också det moderniserade och fullt utrustade köket, rymlig
tvättstuga med dörr som leder ut till terrasserade området, en gästtoalett och ett
sovrum med dubbelsäng med modernt eget våtrum.

En intern trappa leder sedan till första våningen med två dubbelrum och ett
familjeduschrum. Ett sovrum har underbar utsikt över havet, och från det andra kan
du se solnedgången över berget Montgó.

Det yttre utrymmet har utformats väl för att erbjuda massor av soliga och skuggiga
områden för att njuta av att bo utomhus hela året tillsammans med lokala träd och
växter som också säkerställer att det är en trädgård som är lätt att underhålla. Vid
sidan av 8x4m-poolen med utomhusdusch finns det gott om utrymme att sola, en
skuggig grillterrass och den täckta Naya-terrassen. Alla dessa har en fantastisk
bakgrund av mogna tallar och erbjuder en sval bris på sommaren. Det finns också en
grusbelagd avkopplande trädgård och trappsteg terrass med en extra matplats.

Praktiska tillägg till denna fastighet inkluderar en ny pool, två förrådsrum, bilhamn
och terrängparkering för ytterligare två fordon, tvåglasfönster, omkoppling av det
elektriska systemet, ny gasinstallation och gascentralvärme.

Ett underbart tillfälle att köpa ett familjehem i ett av Jáveas mest eftertraktade
stadsdelar.

lucasfox.se/go/jav27959

Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Uppvärmning, Tvättstuga, Solpaneler,
Öppen spis, 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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