
SÅLD

REF. JAV28082

1 695 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Sovrum  

3
Badrum  

201m²
Planlösning  

1.493m²
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

Utmärkt villa med 4 sovrum med pool och imponerande
havsutsikt till salu i Jávea, Costa Blanca.

Utmärkt villa med spektakulär utsikt över havet från terrassen och poolen, liksom
från de flesta rum med stora fönster som gör att vi kan betrakta det ljusblå vattnet i
Medelhavet.

Huset byggdes för 20 år sedan, men det har renoverats för bara 4 år sedan för att få
en praktisk layout, liksom ljus. Villan är fördelad på två våningar.

På övervåningen finns ett vardagsrum / matsal med en vedeldad spis och det fullt
möblerade och nyrenoverade köket i öppen planlösning. Dessutom har den en
garderob och en separat tvättstuga. Golvet kompletteras med sovrummet med två
rum, med eget badrum med dusch och privat terrass.

Nedre våningen erbjuder direkt tillgång till poolen och terrasserna och består av två
gästrum och ett badrum med dusch. Alla sovrum har havsutsikt.

För extra komfort för sina gäster har villan ett separat pensionat med ett dubbelrum,
ett badrum med ett hörnbadkar och en privat terrass med samma fantastiska
havsutsikt.

Utanför finns en 10 x 4 meter infinitypool och gott om utrymme runt den, perfekt för
underhållning och avkoppling. Här finns också ett sommarkök med terrass där du kan
äta utomhus. Trädgården innehåller flera prydnadsområden och terrasser med lågt
underhåll.

Sommarhuset har byggts på en av de övre terrasserna; en wellness -oas med separat
bastu och medicinsk badtunna, alla med otrolig utsikt.

Ett perfekt hem att bo under hela året, med gott om vintersol; ett vackert fritidshus
eller en investering med stor avkastningspotential.

Hör av dig för mer information.

lucasfox.se/go/jav28082

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Spa, Jacuzzi,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Renoverad, Öppen spis,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, 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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