
REF. JAV27993

1 650 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 145m² terrass till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03739

4
Sovrum  

4
Badrum  

796m²
Planlösning  

1.070m²
Totalyta  

145m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Lyxig modern villa med 4 sovrum och 4 badrum till salu i
Javea.

På en lätt sluttande tomt på 1 070 m² ligger denna moderna villa i ett exklusivt
område nära Arenal-stranden och erbjuder vacker utsikt över Medelhavet och
bergen.

Med en byggyta på 796 m² över 3 våningar, är denna villa med 4 sovrum
översvämmad av naturligt ljus på alla våningar från de stora fönstren från golv till
tak.

Huvudentrén till villan ger omedelbar tillgång till första våningen, och 4-personers
hissen förbinder alla 3 nivåerna. Den intelligenta interna layouten ger ett
kontinuerligt, bekvämt och öppet koncept, med en fräsch vision som skapar både
balans och kontrast.

Mastersviten går in på första våningen och har ett lyxigt fristående badkar, så att
njutaren kan koppla av och njuta av utsikten. Detta enastående sovrum har också ett
privat omklädningsrum och ett dubbelt badrum. Ytterligare ett sovrum med eget
badrum ligger nära den tysta hissen.

Bottenvåningen nås via den flytande trappan eller hissen och har spektakulära
fönster från golv till tak som översvämmer utrymmet med naturligt ljus. Den öppna
planlösningen avslöjar det huvudsakliga vardagsrummet som består av vardagsrum,
matsal och designkök med en separat tvättstuga och förråd. Denna våning har också
ett sovrum med eget badrum.

Den imponerande uteterrassen har en stor inbyggd grillplats och en infinitypool med
utsikt över panoramautsikten.

Huset öppnar helt mot terrassen, vilket maximerar överföringen av naturligt ljus. Den
imponerande utsikten som villa Caravaggio erbjuder kan uppskattas till fullo från
fönstren från golv till tak.

Källaren får ljus från utomhuspoolen och presenterar en uppvärmd inomhuspool,
jacuzzi och öppna duschar. Ett tvättrum med toalett, ett förråd, ett hemmabiorum och
ett stort gästrum med dubbla badrum utgör resten av källaren.

lucasfox.se/go/jav27993

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Swimming pool, Inomhuspool, Jacuzzi,
Garagem privada, Hiss, Nybyggd,
Luftkonditionering, Hemmabio,
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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