
SÅLD

REF. JAV28079

410 000 € Hus/Villa - Såld
hus/villa med 3 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Sovrum  

2
Badrum  

160m²
Planlösning  

1.300m²
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

Charmig villa på en våning i Montgó -massivet.

Denna unika egendom har all sin ursprungliga charm; med Tosca stenbågar,
handgjorda terrakottakakel, träbjälkar, är det det perfekta hemmet för älskare av
traditionella spanska villor, med de extra fördelarna med en bekväm fördelning utan
ett steg i sikte. Fastigheten hålls i oklanderligt skick, men skulle ha nytta av ett nytt
kök och nya badrum. erbjuder potentiella köpare chansen att sätta sin egen prägel på
en annars oförändrad traditionell villa.

Tomten har mestadels lagts på gräsmatta, med mogna växter och fruktträd, inbäddat
bredvid 8x4m poolen och rymliga tre välvda naya och med den spektakulära
bakgrunden av Montgó berget.

Villan i sig består av en stor naya med inbyggd grill med utsikt över poolen och
trädgårdarna. Detta erbjuder ett underbart utrymme att njuta av året runt, på grund
av sin soliga södra aspekt, ger det en varm skyddad sittplatser och matplats på
vintern och en sval skuggig oas på sommaren.

Inuti finns ett rymligt vardags-/matrum med traditionella inbyggda hyllfunktioner och
öppen spis. Köket är original men fullt utrustat och har gott om lagringsutrymme,
plus ett separat tvättstuga med oberoende åtkomst.

Det finns tre dubbelrum; varav den ena är en master -svit med eget badrum och
franska dörrar som leder ut till en dold terrass - perfekt för en kaffe eller en
sovmatta! Det finns också en familj duschrum med duschkabin som delas av de två
gäst sovrum; båda har inbyggda garderober.

Praktiska tillägg till fastigheten inkluderar: centralvärme för gas, träbilshamn, dubbla
entréportar och massor av extra terrängparkering.

Allt ligger på ett fantastiskt läge. gångavstånd till restauranger, men ändå i ett lugnt
bostadsområde i Jáveas eftertraktade Montgó.

lucasfox.se/go/jav28079

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, 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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