
REF. JAV29365

4 250 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Sovrum  

3
Badrum  

666m²
Planlösning  

780m²
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

Lyxigt söderläge nybyggt hem, färdigt 2021, med privat
hiss och panoramautsikt över havet, belägen i en
återvändsgränd nära Ambolo-stranden.

En arkitektoniskt slående, avantgardistisk egendom med böjda linjer och
naturstenväggar som sömlöst smälter in i sitt exklusiva läge på klippan.
Konceptet bakom varje utrymme i detta hem är att njuta av den fantastiska utsikten
och det naturliga ljuset. Hela fasaden är söderläge, med fönster från golv till tak och
utsikt över kusten och sträcker sig till Medelhavet. Denna rymliga fastighet är
fördelad på fyra nivåer, med en privat hiss och glas och mikrocement trappa som
förenar dem.

Gatanivågaragen erbjuder parkering för fyra bilar, eller flera fordon och en båt. Det
finns också en fotgängardörr för gästerna. Hissen tar oss sedan upp förbi det
tekniska golvet till gästsviterna. med två rymliga dubbelrum, alla med eget badrum,
omklädningsrum och tillgång till terrassen.

Den första våningen är det huvudsakliga vardagsrummet i huset med kök med fullt
integrerad, toppmoderna apparater och centrala ön med ett barområde. Det
generösa vardags- och matutrymmet, cirka 214 kvm, smälter sömlöst med utomhus;
erbjuder boende utifrån och ger ett bekvämt underhållande utrymme under hela
året. Terrassen slingrar sig runt den böjda fasaden på byggnaden, alldeles i södra
västra hörnet och den privata infinitypoolen med vattenfall till nivån nedan.

Den andra nivån är uteslutande till master-sviten, med sovrum, omklädningsrum,
badrum med badkar och duschkabin och en enorm privat terrass med några av de
mest otroliga utsikten Costa Blanca har att erbjuda.

Huset är färdigt, nyckelfärdigt och ligger i slutet av en återvändsgränd i ett av Javeas
främsta fastighetsområden. Ett arkitektoniskt mästerverk, perfekt för dem som
verkligen vet hur man njuter av livet.

lucasfox.se/go/jav29365

Strand, Havsutsikt, Swimming pool,
Garagem privada, Hiss, Högt i tak,
Parkering, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Rullstolar,
Öppen spis, Nybyggd, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Hemmabio,
Dubbla fönster, Domotiskt system, 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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