REF. JAV28083

770 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 3 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien » Costa Blanca » Jávea » 03730

3

3

241m²

2,512m²

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: Originalvilla i Ibecencan-stil i det eftertraktade
området Montgo Valls med bra rumsstorlek och rymlig
trädgård.
Designad av den berömda arkitekten Manuel Jorge Fernandez som en av de
ursprungliga egenskaperna i "Ibecencan" -stil, i det eftertraktade läget Montgo Valls,
en kort promenad från Javeas historiska centrum. Inträde på gatunivå, en hemtrevlig
entré välkomnar dig. Till höger är det traditionella köket med utgång till söderläge
Naya, äta ute i området och stor promenad i skafferi. På denna nivå finns det mysiga
vardagsrummet, två dubbelrum inklusive master med klädkammare och även 2
badrum. Interna trappor leder till 3: e sovrummet med eget badrum. Fastigheten har
kontinuerligt renoverats under de senaste 12 åren, inklusive ny VVS, el, badrum och
fönster.
Trädgårdarna ger en fantastisk känsla av utrymme och avskildhet och har anlagts
genomgående med mogna växter och träd. Tomten har huvudsakligen lagts till
gräsmatta med olika olika avkopplande hörn för att njuta av solen eller för att
undkomma värmen, inklusive ett balinesiskt hus på tomtens övre nivå och linda runt
naya. På den lägre nivån finns 13x7m friformspool med strandingång och vattenfall.
Det är en automatisk bevattning i hela trädgården.
Förutom den rikliga parkeringsplatsen finns det ett garage och elektriska grindar som
leder in på tomten. I den här egenskapen finns det en verklig känsla av att vara i
landet utan att vara isolerad. Ett mycket etablerat område i Javea med många
grannar som bor året runt.

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/jav28083
Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Garagem privada, Dubbla fönster,
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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