
SÅLD

REF. JAV28005

995 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03726

4
Sovrum  

3
Badrum  

379m²
Planlösning  

802m²
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: Stor fantastisk villa med havsutsikt i Los
Molinos.

Den bästa byggkvaliteten du hittar i detta område i kombination med enastående
utsikt och en unik design.

Denna villa har allt på en våning; 4 sovrum, 3 badrum (2 badrum), grand living,
ultramodernt kök, tvättstuga, garderob, täckt terrass, poolterrass, sommarkök och en
pool; alla tillgängliga utan några steg.

Vidare ett stort garage och olika förråd under huvudbyggnaden med separat åtkomst
genom en andra grind, men naturligtvis ansluten till huvudbyggnaden med en trappa.

Endast de bästa materialen och efterbehandlingen var tillräckligt bra för denna EN AV
EN SLAG VILLA FÖR PERFEKTIONER.

lucasfox.se/go/jav28005

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Parkering, , Nybyggd, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör
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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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