
SÅLD

REF. JAV28084

589 000 € Hus/Villa - Såld
hus/villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Sovrum  

2
Badrum  

178m²
Planlösning  

1.010m²
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

Beläget en kort bit från den sandiga Arenal-stranden och
med enkel åtkomst ut på National Road har denna
fastighet en oavbruten, suverän fusion av utsikt över
havet, bergen och dalen.

Beläget ett kort avstånd från sandstranden Arenal och med enkel tillgång till
riksvägen, har detta hem oavbruten utsikt över havet, bergen och dalen.

Byggd på en nivå för 15 år sedan, har villan en upphöjd position i en berömd
utveckling av avancerade hus. Det har bara haft en ägare och presenteras i
oklanderligt skick, både inne och ute och i hela trädgården.

En entré leder till det öppna vardagsrummet med matplats och öppen spis och
medelhavsinspirerade detaljer som takbjälkar och Tosca-bågar. Härifrån kan du gå
till uteplatsen med utsikt över poolen och trädgårdarna, med underbar utsikt i
bakgrunden. Det finns 4 dubbelrum, alla med luftkonditionering och inbyggda
garderober. Totalt 2 badrum betjänar dessa sovrum.

Köket ligger intill vardagsrummet och har utsikt över dalen till Montgó och Las Planas
väderkvarnar. Under huset finns ett stort garage som ger gott om parkering för en
enda bil och ett förråd.

Bakom de elektriska grindarna till tomten finns en stor extra parkeringsplats.
Trädgårdarna har varit inhägnad och har mogna medelhavspalmer och växter samt
grusbäddar med lågt underhåll. Terrassen runt poolen ger ett stort område för att
njuta av solen.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/jav28084

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, ,
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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