
SÅLD

REF. JAV28018

950 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Sovrum  

3
Badrum  

248m²
Planlösning  

1.007m²
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

Lyxvilla i Tosalet en av de mest populära utvecklingarna i
Javea och bara några minuters bilresa från Arenal och alla
dess bekvämligheter.

Lyxvilla i Tosalet, en av de mest populära utvecklingarna i Javea och bara några
minuters bilresa från Arenal och alla dess bekvämligheter. Den smakfullt renoverade
villan av hög kvalitet är mycket privat och erbjuder 5 sovrum och 3 badrum på 248 m²,
alla på en nivå.

När du kommer in i villan genom den enorma täckta naya-terrassen befinner du dig i
ett ljust öppet vardagsrum anslutet till köket och matsalen med öppen planlösning
och glastak.

Kombinationen av vacker spansk charm och moderna material av hög kvalitet i
inredningen skapar en bekväm och hemtrevlig känsla i alla rum.

I mitten av vardagsrummet finns en modern köksö som förbinder köket med den
lyxiga matsalen, salongen och direkt tillgång till två olika terrasser.

Det stora sovrummet består av en privat terrass och tillgång till den välskötta
trädgården, har en öppen klädkammare och myshörna för läsning. Olika vackert
designade sovrum kommer utanför den moderna korridoren, alla utrustade med
luftkonditionering och golvvärme.

Utanför området har fantastisk utsikt över den stora kaklade poolen av hög kvalitet
med vacker sittgrupp, som erbjuder många soliga och skuggiga platser att koppla av.

Bredvid terrassen finns en ljus och fristående studio med ytterligare ett badrum,
perfekt för vänner och gäster att bo över.

När du kommer från den rymliga uppfarten och går genom bilhamnen hittar du din
egen lilla bodega som inbjuder dig att slå dig ner och omfamna atmosfären på denna
fantastiska plats.

Trädgården är smak och känsla fullt utformad för att erbjuda maximalt av den
spanska naturen men minimalt med underhåll. Olika terrasser runt villan ger dig
chansen att röra dig med solen hela dagen och alltid hitta den perfekta platsen att
njuta av vädret.

lucasfox.se/go/jav28018

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering, ,
Utrustat kök, Öppen spis,
Luftkonditionering, Dubbla fönster
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Denna villa är ett underbart året runt hem och uppfyller alla önskemål om ett
medelhavsboende med hög standard med golvvärme, luftkonditionering,
tvåglasfönster, öppen spis, privat bodega, underbart designad uppvuxen trädgård,
parkering för flera bilar och mycket mer.

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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