REF. JAV28021

990 000 € Hus/Villa - Såld

Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien » Costa Blanca » Jávea » 03730

4

3

380m²

2.900m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

SÅLD

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.se

Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Spanien
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ÖVERBLICK

Villa med en blandning av traditionell fincastil och
modern teknik.
Idealiskt belägen i gamla stan är denna finca ett av Javeas första 30 hus och har
renoverats av en tysk arkitekt enligt de senaste standarderna fram till 2019.
Fastigheten i söderläge vid foten av Montgo är helt platt och erbjuder sol kl. alla tider
på dygnet och under alla årstider.
Denna fastighet har 4 sovrum på 380 m², 3 badrum, ett öppet kök med direkt tillgång
till de olika terrasserna i trädgården och en vacker idyllisk utsikt över trädgården och
poolen.

lucasfox.se/go/jav28021
Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Öppen spis,
Luftkonditionering, Dubbla fönster

I det rymliga vardagsrummet finns en öppen spis och tillgång till 2 sovrum och
badrum.
En spiraltrappa och en egen ingång leder till en rymlig fristående lägenhet med
sovrum, vardagsrum och stor terrass med utsikt över Javea och bergen.
I trädgården finns en infinity-saltvattenpool med massagestrålar och ett vattenfall,
allt färdigbyggt till en träterrass.
Andra speciella egenskaper är att Rio Rau togs bort sten för sten och kärleksfullt togs
upp igen enligt den senaste standarden.
Hela taket har designats om och är optimalt isolerat. Det finns en vinkällare i huset,
som är utrustad med luftkonditionering för att säkerställa ett optimalt klimat året
runt.
Vidare finns 2 uppfarter, 1 garage och en carport.
I hela huset ägnades stor uppmärksamhet åt naturliga och obehandlade material av
högsta kvalitet, såsom Tosca-stenar, handmålade terrakottaplattor och mycket mer.
Dessutom är villan utrustad med golvvärme, värmepumpar, flerglas, solpaneler,
värmepump, osmosfilter, bevattningssystem, glasfiber, laddstation för elbilar och
egen brunn för att leverera högsta energieffektivitet.
Denna fastighet är en dröm för alla som älskar den södra stilen men inte vill klara sig
utan bekvämligheten med modern teknik.
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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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