
REF. JAV27994

1 720 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 200m² terrass till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03739

4
Sovrum  

5
Badrum  

810m²
Planlösning  

1.134m²
Totalyta  

200m²
Terrass

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.se Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Till salu: 4 sovrum, 5 badrum lyxig modern villa.

På en tomt på 1134 m², har denna villa 810 m² bebyggd yta och är lätt den största i
denna lyxiga nya urbanisering.

Varje del av denna rymliga villa är designad för att uppskatta de noggranna
detaljerna som bara en fastighet av denna storleksordning kan erbjuda.

De rena linjerna och omgivningen gör denna villa attraktiv från alla vinklar.

Denna spektakulära villa har utsikt över havet och bergen från alla rum på marken
och första våningen och skapar en unik och vacker villa.

När villan går in genom de yttre grindarna har villan en rymlig dubbel carport med
huvudtillgång till huset på källarplan.

Funktionen fyra personer hiss tjänar alla tre våningar i villan.

På bottenvåningen kommer en öppen planlösning att avslöja ett rymligt
familjevardagsrum, formell matsal, ett öppet kök med separat tvättstuga och förråd,
ett dubbelrum med eget badrum och en separat gästtoalett.

De dubbelglasade fönstren i full höjd som ger naturligt ljus in i det rymliga
vardagsrummet är bara en av de fantastiska funktionerna i denna villa. Den flytande
trappan i slutet av hallen leder upp till första våningens familjeplan där det finns ett
sovrum med eget badrum och en klädkammare. Det stora sovrummet har det
lyxigaste specialdesignade fristående badkaret och garderoben, samt med ett
dubbelt badrum.

Både bottenvåningen och första våningen äger en otrolig uteplats med stora
terrasser som låter dig njuta av utsikten över både havet och bergen.

Det anmärkningsvärda är de rum som kännetecknar källaren. Denna våning erbjuder
en uppvärmd inomhuspool som infiltreras av naturligt ljus från utomhuspoolen.

Ett separat duschrum, förråd, ett hemmabiorum och ett gästrum med eget badrum
utgör resten av utrymmet.

lucasfox.se/go/jav27994

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Terrass, Swimming pool,
Inomhuspool, Garagem privada, Hiss,
Parkering, Walk-in closet , Nybyggd,
Luftkonditionering, Hemmabio, Förråd,
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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