
SÅLD

REF. JAV28069

695 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Sovrum  

2
Badrum  

260m²
Planlösning  

926m²
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

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


ÖVERBLICK

Villa med 4 sovrum och 2 badrum till salu i Jávea.

Detta hus erbjuder lugn, enastående utsikt och en sydlig aspekt som får dig att känna
dig nedsänkt i naturen, med berget Montgó som bakgrund, ett vackert och
föränderligt landskap.

Så snart vi passerar genom de elektriska grindarna hittar vi en täckt parkeringsplats
med ett oberoende stängt utrymme som är tillräckligt stort för att rymma en
motorcykel. Några steg bort hittar vi huvudentrén, som leder till husets bottenvåning.

Denna våning består av ett kök utrustat med ljusa skåp, en liten frukostbar och en
separat tvättstuga med terrass på västra sidan. Det öppna vardagsrummet har en
gasspis, välvda och takbjälkar och stora fönster för att njuta av den otroliga utsikten.
Dessutom har denna nivå en gästtoalett och ett sovrum med badrum. Naya
(solrummet) har utsikt över poolen och trädgårdarna och solen året runt, hela dagen.
En intern trappa leder till den lägre nivån, som består av 3 dubbelrum, badrum, ett
stort förråd och en verkstad med tillgång till poolområdet och det nedre solrummet.

Trädgårdarna har utformats med mogna palmer och färgglada växter, vilket skapar en
atmosfär av en tropisk oas. Dessutom sker det automatisk bevattning i hela
gräsmattan. Bredvid det generösa förrådet finns en utomhusdusch med varmt och
kallt vatten. Tomten sträcker sig från de övre gatorna till de nedre och erbjuder
integritet med höga häckar.

På den norra sidan av villan finns en sval terrass för att undkomma sommarsolen,
med ett avkopplande område. Utan tvekan är det ett oklanderligt hem med de mest
snygga och smakfulla ytorna.

Vi rekommenderar en visning för att uppskatta utsikten och enkel åtkomst till alla
slags bekvämligheter personligen.

lucasfox.se/go/jav28069

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Luftkonditionering,
Dubbla fönster
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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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