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REF. JAV28028

1 350 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i Moraira, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Moraira »  03729

6
Sovrum  

6
Badrum  

624m²
Planlösning  

7.800m²
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
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ÖVERBLICK

Utmärkt hus med 6 sovrum till salu i Moraira, Costa
Blanca

Denna lyxiga, söderläge egendom säljs på landsbygden i Llíber. Den omfattande
fastigheten, med fantastisk panoramautsikt, inkluderar huvudbyggnaden, en
fristående lägenhet vid poolen och en oberoende gästvilla på 624 kvm. I huvudsak tre
separata bostäder i en idyllisk lantlig miljö.

Denna vackra lantgård ligger i ett lugnt, fridfullt och eftertraktat område i Llíber i den
vackra Jalondalen. Det erbjuder ostörd utsikt över hela dalen med sol hela dagen och
fullständig integritet.

Den typiska spanska byn Llíber ligger en idyllisk promenad bort eller några minuters
bilresa. Den större staden Jalón är dess nära granne. Detta innebär att du har din
egen personliga gömställe, men alla dina bekvämligheter är inom räckhåll och
kombinerar det bästa från två världar. De blå flaggstränderna och kuststäderna i
norra Costa Blanca ligger bara 20 minuters bilresa bort.

Den imponerande, svepande uppfarten är en passande entré till denna avundsvärda
egendom som öppnar in till fantastiska grunder och trädgårdar. Frodig med mogna
växter och träd, det finns en känsla av att vara i ditt eget privata paradis, långt bort
från stressen i det moderna livet. En vacker uppvärmd 12 × 6 saltvattenpool med
solskydd ger en kontaktpunkt utomhus och ett bra ställe att börja dagen med ett
uppfriskande dopp innan frukost.

En av de bästa av de många bostadsytorna på gården är den övertäckta terrassen
utomhus. Den är 105 kvm stor och har ett utomhuskök, grill, vardagsrum och
matplats. Ett utrymme som tillåter ett komplett utomhusliv under
sommarmånaderna. Det väcker en bild av stora sammankomster och sommarfester.
För den sportiga typen finns det en sluten tennisbana i full storlek.

Godset levereras med en fristående lägenhet vid poolen på 110 kvm. Perfekt för
besökande gäster, året om.

Skilt från huvudhuset i ett unikt läge på sina egna grunder ligger en annan, vidou,
lyxvilla. Detta har vardagsrum i öppen planlösning, två dubbelrum, båda badrum, och
en härlig täckt terrass med utsikt över dalen och bergen.

lucasfox.se/go/jav28028

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Tennisbana, Garagem privada, Tvättstuga,
Luftkonditionering, Dubbla fönster
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Fastigheten drar nytta av sitt eget el- och solsystem. Huvudbyggnaden är helt
soldriven för el med batterilagring och generatorbackup med möjlighet att byta till
nät om det behövs. Investeringen är stor, men besparingarna i elkostnader är större.

För den kräsne köparen är detta ett enastående familjehem med gott om gästboende
eller boende för storfamilj. Fastigheten har också stor affärspotential. En del av
gården kan generera en betydande årlig inkomst eftersom området är enormt
populärt bland vandrare och cyklister. Dessutom skulle husen och tomten göra ett
exklusivt, lyxigt boutiquehotell eller spa. Perfekt för dem som letar efter en
tillflyktsort, semestermål. Oändliga möjligheter gör denna enastående fastighet till
en fantastisk investeringsmöjlighet.
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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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