REF. JAV28011

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien » Costa Blanca » Jávea » 03730

5

4

491m²

1,010m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.se

Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spanien
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ÖVERBLICK

Till salu: Modern lyxvilla i Javea.
Denna moderna villa är klar efter högsta standard och ger ultimat lyx, bestående av 5
stora sovrum, 5 badrum, stort öppet kök och vardagsrum, utanför sommarkök.
Utomhuspoolen är perfekt för de långa sommarmånaderna och har fantastisk
panoramautsikt över den spanska landsbygden och havsutsikten.
Designen är mycket modern, med massor av fönster som ger ljus och fantastisk utsikt,
fastigheten har anlagda trädgårdar och gott om utomhusutrymme för att njuta av
långa sommarkvällar inklusive en grill för att äta utomhus.
Fastigheten är över 2 våningar, på bottenvåningen har du vardagsrum / matplats,
kök, gästtoalett, master-sviten som vetter mot den fantastiska terrassen och
poolområdet, 2 dubbelrum med eget duschrum, på nedre våningen fastighet du har
ytterligare två dubbelrum, ett stort badrum, ett separat vardagsrum med tillgång till
den nedre täckta terrassen, hemmabiorummet, kontoret och villornas verktygs- och
maskinrum.
Dessutom har villan den senaste tekniken för domotiska system så att du kan styra
belysning, larm, uppvärmning, luftkonditionering och pooluppvärmning med din
mobiltelefon. Hela fastigheten är utrustad med golvvärme samt ledd varm och kall
luftkonditionering som är individuellt reglerbar för varje rum. Dubbelglas av hög
standard, persienner och en uppvärmd pool gör denna lyxvilla lämplig för en gud.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.se

Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spanien

lucasfox.se/go/jav28011
Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Garagem privada, Dubbla fönster,
Larm, Luftkonditionering, Nybyggd,
Tvättstuga
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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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