REF. JAV28055

560 000 € Hus/Villa - Till salu

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

4

4

263m²

2,120m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.se

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

Till salu: Privat villa med 4 sovrum, 4 badrum, beläget på
landsbygden med utsikt över det öppna landskapet, nära
byn Benitachell.
Beläget i ett unikt läge omgivet av landsbygd och grön zon, men ändå en kort bilresa
bort till den bostads staden Benitachell. Denna villa har byggts på en stor, plan tomt
och var en av de första i området som utvecklades så har fullständig integritet och
lugn.
En stor uppfart ger gott om parkeringsplatser och dessutom finns det ett
dubbelgarage som ger extra förvaring om det behövs. Ingången till villan är inramad
med en ganska öppen naya och öppnar sig i hjärtat av fastigheten som är det öppna
köket / matsalen. Skåpet här är tillverkat av handskuren trä importerad från Mexiko
och sträcker sig till baren som ger en enkel åtskillnad mellan båda områdena.
Rummet behåller den mysiga känslan med en vedspis. Vardagsrummet har också en
öppen planlösning med en tosca-öppen spis som skiljer kontoret eller 2: a tätt
område. Alla tre sovrum har goda proportioner och har eget badrum.
Gästcasita erbjuder ett sovrum och badrum med möjlighet till litet pentry.
Trädgårdarna har lagts till gräsmatta och bevattnas med vattnet från brunnen, som
också betjänar villan och poolen, vilket ger mycket låga räkningar, med elvatten
installerat om det behövs. Walled hela, det finns mogna frukt och palmer och
terrasser som ramar poolområdet, inklusive ett lusthus med utsikt upp till kyrkan i
Benitachell.
Ytterligare funktioner inkluderar gas centralvärme, takbjälkar och tunnor och
sommarkök med inbyggd grill. Ett måste för kunden som åtnjuter en fastighet med en
mer lantlig känsla men ändå nära bekvämligheter ..

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.se

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

lucasfox.se/go/jav28055
Swimming pool, Trädgård, Garagem privada,
Luftkonditionering, Öppen spis,
Uppvärmning
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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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