
SÅLD

REF. JAV29428

1 750 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i Moraira, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Moraira »  03724

4
Sovrum  

4
Badrum  

485m²
Planlösning  

885m²
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

Denna villa är ett av de bästa exemplen på modern
medelhavsarkitektur som skapar ett överflöd av
geometri, ljus och rymd.

Denna arkitektoniska bedrift var utformad för att ge inomhus den hisnande utsikten
över Medelhavskusten och det naturliga ljuset som detta mikroklimat erbjuder. Det
finns fönster från golv till tak i hela designen och raka linjer överallt.

Själva villan är fördelad på tre nivåer, förenade via en trappa och privat hiss.
Källarplanet erbjuder dubbelgarage och spelrum, med ett naturligt ljusrum och alla
installationer på denna nivå. Bottenvåningen är nästan uteslutande tillägnad det
underhållande rummet, med ett stort öppet koncept vardagsrum/matsal/kök med
fullt utrustat kök och som alla vetter ut mot den täckta terrassen och poolområdet.
Det finns också gästtoalett och en gästsvit med sovrum, omklädningsrum och eget
badrum på denna nivå.

På övervåningen finns ytterligare tre egna badrum som alla har tillgång till
terrasserna, inklusive sovrummet med omklädningsrum, badkar och en stor privat
terrass.

Fastighetens utsida är lika imponerande med Ramón Gandía -belysning, utvändig
toalett, dusch och superb grillplats, stor infinitypool med chillout -område,

Extra inkluderar lyx som du inte ser, såsom högkvalitativ isolering inklusive
ljudisolering inuti och utanför fastigheten, golvvärme, luftkonditionering via
konduktorer med värmepump, intelligent larmsystem, dubbelgarage och förråd.

lucasfox.se/go/jav29428

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Hiss, , ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Tvättstuga, Nybyggd, Luftkonditionering,
Lekrum, Larm, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, 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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