
SÅLD

REF. JAV28070

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

4
Sovrum  

3
Badrum  

310m²
Planlösning  

3.170m²
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

Fantastisk villa med 4 sovrum och separat lägenhet.
Denna traditionella villa har den mest spektakulära
utsikten över det öppna landet och gott om öppet
utrymme.

Casa Desiderata erbjuder chansen att köpa ett traditionellt spanskt hem som har
stora rum och gott om utrymme inifrån och ut. Fastigheten är huvudsakligen fördelad
på en enda huvudnivå med en separat lägenhet på lägre nivå. Köket är utrustat med
skåp av god kvalitet och är rymligt med matplats. Dessutom finns det ett separat
tvättstuga.

Matsalen är uppdelad i vardagsrummet med en vedkamin, vilket i sin tur leder till
solrummet som har glasats in för att ge ett annat rum att använda året runt. Alla tre
sovrum på denna bottenvåning är generösa dubbelrum och befälhavaren drar nytta
av ett omklädningsrum och badrum som har utrustats med ett våtrum. Det finns en
ytterligare familj badrum också. En intern trappa leder till den fristående lägenheten
som består av ett pentry, vardagsrum, sovrum och badrum, härifrån finns det också
utgång till poolen och trädgårdarna.

Tomten är huvudsakligen platt och anlagd överallt i medelhavsstil med fullt
bevattningssystem installerat. Det finns ett stort terrassområde som omger poolen
och andra terrasser i hela tomten. En av de många höjdpunkterna i denna villa är
sommarköket med övertäckt matplats och en fantastisk atmosfär för underhållning.

Det oberoende kontoret på 32 kvm skulle också vara tillräckligt stort för en
studiolägenhet eller alternativt kunna användas som garage, detta har också
utrustats med värme och luftkonditionering. Dessutom finns det en stor
parkeringsplats med 3 carportplatser.

Fastigheten har en riktning i söderläge och oavbruten utsikt över landet och dalen
180 ° medan du njuter av den spektakulära bakgrunden av Montgo Mountain.

lucasfox.se/go/jav28070

Trädgård, 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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