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REF. JAV28431

475 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Sovrum  

3
Badrum  

203m²
Planlösning  

927m²
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
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ÖVERBLICK

Utmärkt hus med 4 sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca

Beläget i det eftertraktade området Tosalet, i slutet av en lugn återvändsgränd,
erbjuder denna fastighet lugn, fantastisk utsikt, en solig aspekt och fantastiska
underhållande områden. När du går in på tomten får du omedelbart en känsla av en
tropisk oas när bambuväxter ligger vid ingången. Villan erbjuder många typiska
medelhavsfunktioner, inklusive de typiska "Tosalet" toscabågarna som ramar in Naya.

Den övre nivån består av 3 dubbelrum och 2 badrum, varav ett är ensuite för
befälhavaren. Vardagsrummet har en solig aspekt och braskamin. Köket, som har
renoverats med massivt träskåp och en spis, erbjuder en rymlig matplats och
utrustade apparater.

En separat tillgång leder till den lägre nivån med biorum, tvättstuga, det fjärde
sovrummet och dusch och garderob. I hela den mogna och gröna trädgården finns
olika sitt- och matplatser, inklusive en morisk chill out med tagine spis, ett trädäck
med avkopplande vattenfunktion, bubbelpool för 6 personer med pergola och ett
fullt utrustat sommarkök med grill, brödugn och sittande barområde.

Poolen har fullständig integritet och en solig terrass med västlig aspekt. Det finns ett
stort garage med två fordon med ytterligare gated parkering för en båt eller tredje bil.

Ett måste för alla klienter som vill känna att de njuter av Medelhavets livsstil inom en
kort bilresa till stranden och staden. Den här egenskapen kommer att vara platsen
för alla vänner och familj att komma och njuta av många en utomhus utomhus dag
eller kväll.

lucasfox.se/go/jav28431

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm, Hemmabio,
Grillplats, Djur vänligt, Chill out plats,
Balkong
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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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