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REF. JAV28016

1 950 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Moraira, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Moraira »  03720

4
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4
Badrum  

500m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Fantastisk villa med 4 sovrum och 4 badrum till salu i
Benissa.

Denna fantastiska villa kommer att lämna dig andfådd.

När du kör uppför uppfarten till den 11 000 m² stora tomten kommer du att bli
överraskad av en underbar och perfekt underhållen villa i spansk fincastil.

På 3 våningar erbjuder det dig gott om utrymme med 4 sovrum och 4 badrum. När du
kommer in i villan befinner du dig i en mycket charmig entréhall som förbinder ett
kontor/tv-rum, matsalen med kök i öppen planlösning och salongen med högt i tak.
Med en sida av huset helt i glas, är alla rum mycket ljusa och underbart upplysta samt
erbjuder öppen utsikt över den vackra trädgården, poolen och bergen.

Från matsalen har du direkt tillgång till en liten dold terrass som leder till
trädgårdens baksida. Genom de stora terrassdörrarna går du ut på den rymliga
nayaterrassen intill poolsidan.

På övervåningen hittar vi 2 sovrum och 2 badrum (ett med eget badrum) och en
separat klädkammare.

Trappan från entrén leder dig ner till många fler oväntade rum. Där hittar du ett
enormt spa- och sportområde (med bastu, jacuzzi och rymlig dusch), ett grovkök, en
rustik stentäckt korridor till din egen privata bodega som bjuder in till ett glas vin i
den perfekta miljön. Om du har gäster hittar de ett litet eget utrymme i den
fristående lägenheten med dubbelsäng, eget badrum och egen terrass och separat
ingång.

Hela huset är utrustat med högkvalitativa enheter och material.

Den rymliga trädgården inbjuder till långa promenader eller sena kvällar ute på
terrassen och njuter av den vackra och lugna utsikten över bergen. Här i denna villa
hittar du den perfekta biten av lugn för att koppla av och koppla av i en mycket lyxig
miljö.

lucasfox.se/go/jav28016

Trädgård, Terrass, Swimming pool
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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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