REF. JAV28031

745 000 € Hus/Villa - Till salu

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

4

4

260m²

1,600m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta
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ÖVERBLICK

Härlig ljus villa med pool till salu i Montgo, Jávea.
Vacker mycket ljus villa med spektakulär utsikt över Montgó i en naturlig och mycket
lugn miljö omgiven av träd.
Den 260 m² stora villan ligger på en 1600 m² tomt och är fördelad på två våningar.
Hela huset har stora fönster och fönster som gör det möjligt att komma in mycket
naturligt ljus och dessutom har det en solig sydlig aspekt som gör det ännu ljusare.
lucasfox.se/go/jav28031

Dagsområdet ligger på bottenvåningen, med ett vardagsrum med matplats med
öppen spis med ventilationssystem och ett öppet kök, båda mycket ljusa, tack vare de
stora skjutbara fönstren som också leder till terrassen och trädgården. På samma
våning hittar vi 2 dubbelrum och totalt 3 badrum.
På första våningen hittar vi ett kontor, ett sovrum med eget badrum och en ljus
terrass.
Villan har också en gästlägenhet, perfekt för att ta emot besökare, med ett sovrum
med dubbelsäng, ett badrum och ett vardagsrum.
Slutligen hittar vi på utomhusområdet flera välskötta trädgårdsområden med riklig
vegetation, en magnifik pool med solarium och en stenlagd terrass, perfekt som en
matsal utomhus för att hålla möten och firande med familj och vänner.
Villan har de bästa kvalitetsytorna som luftkanaler, ledlampor, takfläktar och värme.
Vänligen kontakta för mer information.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.se

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

Swimming pool, Terrass, Garagem privada,
Luftkonditionering, Öppen spis
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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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