REF. JAV28091

625 000 € Hus/Villa - Till salu

Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien » Costa Blanca » Jávea » 03730

4

3

332m²

1,741m²

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: Sydläge 4 sovrum Villa.
En stor 4 sovrum, 2 badrum söderläge villa plus separat gästlägenhet. Beläget i
Castellans-området i Javea, bara några minuter från Javea, gamla stan med bil. 325m2
byggnad fördelat på två nivåer med fantastisk Montgo och utsikt över landet runt.
Den separata gästlägenheten ligger på lägre nivå med duschrum och toalett och
altandörrar ut till poolen och terrassen. Den övre nivån har ett modernt välutrustat
kök med granitbearbetningsytor färdiga till en hög standard, tvättstuga,
vardagsrumsdel med arbetsplats och dörrar som leder till en 50m2 täckt naya med
glasridåer med utsikt över poolen och trädgården. 1 master sovrum med inbyggda
garderober och Juliet balkong och ytterligare 3 bra storlek sovrum och två badrum
alla som har reformerats till en hög standard i hela. På en säker inhägnad 1800m
tomt med en 10 x 5 pool och en lågt underhålls trädgård i medelhavsstil med olika
fruktträd och sittplatser med lusthus och grill med fantastisk utsikt över Montgo och
landet. Takterrass med satellit-TV. Gated uppfart med carport och gott om plats för
bilar.
En fantastisk fastighet. Visningar rekommenderas starkt.

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/jav28091
Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Garagem privada, Dubbla fönster,
Luftkonditionering, Öppen spis, Tvättstuga,
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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+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.se

Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spanien

