
SÅLD

REF. JAV28041

775 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

6
Sovrum  

4
Badrum  

425m²
Planlösning  

1,115m²
Totalyta

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.se Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Otroligt oklanderlig fastighet belägen i det eftertraktade
området Tosalet.

Denna otroligt oklanderliga fastighet ligger i det eftertraktade området Tosalet och
är fördelat på tre nivåer med möjlighet att isolera ett oberoende vardagsrum på
nedre våningen.

När vi kommer in i fastigheten genom en stor antik dörröppning kliver vi ner på en
privat terrassig innergård som leder mot villans framsida.

Genom huvuddörren hittar vi en vacker entré som leder in i det mysiga men rymliga
vardagsrummet, matplatsen och naya terrassen. I hela fastigheten märks Medelhavet
inslag med takbjälkar och fat tak och Tosca omger. Vardagsrummet har en vedeldare
utöver den fullständiga centralvärmen. Bredvid matsalen finns ett separat fullt
utrustat handbyggt kök med integrerade kvalitetsapparater som Gagganeu och en
keramisk fransk bondgårdstvätt. På denna nivå finns också två dubbelrum, alla med
inbyggda garderober. Båda sovrummen delar ett imponerande duschrum
helrenoverat med pelardusch.

Naya terrassen har utsikt över poolen som ligger i en vacker bakgrund av växter och
träd, äter utomhus och underhållande besökare och vänner täcks av det fantastiska
Bali House som är upplyst på natten liksom träden för att ge ifrån sig en varm
inbjudande atmosfär.

Bredvid Bali House finns ett sommarkök utrustat med gasgrill, kylskåp och inbyggda
skåp, handfat och bänkskivor i granit.

Det stora sovrummet ligger på översta våningen och har en egen privat terrass med
utsikt mot Montgo. Varm och kall luftkonditionering, garderober till
omklädningsområdet och ett stort modernt badrum med fristående badkar och
separat dusch.

På nedre våningen finns en hall med gott om förvaringsskåp som leder till två
dubbelrum, varav ett har eget badrum. Detta sovrum leder ut till en privat uteplats.
Det andra sovrummet används för närvarande som ett arbetsrum/tätt.

lucasfox.se/go/jav28041

Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Dubbla fönster,
Luftkonditionering, Öppen spis,
Uppvärmning
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På denna nivå finns också ett stort, utrustat kök (eller verktyg) som också kan nås
med en dörr som leder ut i trädgården. Bredvid köket finns ett Bodega/biorum som
erbjuder en avkopplande miljö, detta rum följer in i sovrum 6 som har ett eget
omklädningsrum och eget duschrum.

Dessa rum kan separeras från huvudhuset om så önskas.

Måste ses för att fullt ut uppskatta de fina detaljerna till kvaliteten både i byggnaden
och beslagen i hela denna fastighet.
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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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