REF. JAV28365

€899,999 Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 6 Sovrum med 180m² terrass till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien » Costa Blanca » Jávea » 03730
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.com

lucasfox.se

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

Utmärkt hus med 6 sovrum och 180 m² terrass till salu i
Jávea, Costa Blanca
Beläget i det eftertraktade området La Lluca, bara en kort bilresa från städerna Javea
och Benitachell och med den välkända International LAUDE LES School mindre än 10
minuters bilresa bort, erbjuder denna fastighet en sublim blandning av traditionell
stil genomsyrad av kvalitet byggmaterial med en modern känsla internt och en
utvecklad trädgård som har lagts till gräsmatta och anlagts för 30 år sedan med
mogna medelhavsträd och växter och ger känslan av en tropisk oas.
Fastigheten har byggts över 3 nivåer med huvudvåningen med 3 sovrum med
dubbelsäng, 2 badrum, varav det ena är ensuite, en trevlig med mysig braskamin,
kontorsområde med direkt tillgång till det vackert renoverade köket, som är öppen
planlösning för en ljus och ljus matsal, och har en öppen terrass, perfekt för att äta
utomhus.
Den övre nivån består av den stora master sviten, med över 65 kvm sovrum, ett
badrum som har totalrenoverats till en extremt hög standard och erbjuder dubbla
handfat, tofflor och våtrum. Dessutom finns det inbyggda garderober och en privat
terrass med 270º utsikt över landsbygden.
En intern trappa leder till nedre våningen och den oberoende lägenheten. Totalt
erbjuder denna våning 207,30 kvm byggnad. Lägenheten är komplett med 2
dubbelrum, båda med eget badrum, vardagsrum med kök i öppen planlösning med
tillgång ut mot en söderläge, täckt terrass. Ett spelrum, förråd och intern tillgång till
fastigheten från garaget.
Kontakta oss för ytterligare information.
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Utsikt över bergen, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Marmorgolv, Gemensam terrass,
Balkong, Förråd, Grillplats,
Luftkonditionering, Öppen spis,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt
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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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