
REF. JAV29391

725 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 3 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03738

3
Sovrum  

2
Badrum  

208m²
Planlösning  

1.000m²
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

Villa med 3 sovrum och 2 badrum till salu i Javea.

Beläget inte långt från Arenal, nära de mogna och prestigefyllda områdena Tosalet
och Cap Marti, är denna fastighet fördelad på 2 våningar.

När du kommer in på våningen, så snart du går genom ytterdörren, blir den moderna,
öppna planlösningen uppenbar. Det utrustade köket öppnar upp mot den dubbla
aspekten, ljusa och rymliga vardagsrum/matsal.

Härifrån finns tillgång ut till söder och västerläge täckta terrasser, poolen och
trädgårdar. På denna entréplan finns ett sovrum med eget badrum, garderob och
separat tvättstuga. Den övre våningen består av 2 dubbelrum i bra storlek, master
med eget badrum och stor privat terrass, och ytterligare ett gästbadrum.

Trädgårdarna har lagts till gräsmatta med ständigt mogna landskaps- och
bevattningssystem, och tomten har murats och inhägnats med häckar. Övervägande
på nivån finns det rymliga täckta och otäckta terrasser, vilket gör denna fastighet
mycket bekväm för året runt boende för alla generationer av familjen, ett lättskött
andra hem eller investering. En av få moderna konstruktioner på marknaden som har
fullbordats. Ett måste för kunden som tycker om rena linjer, rymd och en ljus och ljus
atmosfär.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/jav29391

Trädgård, Swimming pool, Parkering, ,
Luftkonditionering, Dubbla fönster,
Chill out plats
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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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