
SÅLD

REF. JAV29474

1 350 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 3 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Sovrum  

3
Badrum  

307m²
Planlösning  

1.004m²
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

Fantastisk klassisk medelhavsstil 4 sovrum villa med en
fin trädgård till salu i Jávea, Costa Blanca.

Denna villa ligger på en lugn återvändsgränd med utsikt över havet över bukten Jávea
mot Cuesta San Antonio och Montgó, i ett eftertraktat område nära stranden och
inom gångavstånd från alla typer av tjänster. Huset erbjuder rymliga rum med hög
kvalitet finish.

Tomten nås genom två olika ingångar från gatan, båda med en elektrisk grind. En
gång in i tomten leder en av grindarna oss till en stor parkeringsplats och bakom den,
till det dubbla garaget som ansluter till huset.

Huvudingången till huset har ett imponerande tak med dubbla höjder och leder
direkt till köket, som är fullt utrustat och med direkt tillgång till Naya. Härifrån går vi
till den rymliga matsalen och ett ljust vardagsrum med bar och tillgång till den inre
uteplatsen. På denna bottenvåning finns också ett gästrum med dubbelsäng och ett
badrum.

Befälhavaren svit upptar hela övervåningen och erbjuder en klädkammare, ett rymligt
privat badrum och det generöst proportionerade sovrummet som vetter mot ett täckt
solrum för att njuta av den spektakulära utsikten.

Interna trappor leder oss till bottenvåningen, som har ett andra sovrum och
gästbadrum, bastu, förråd och tillgång till garaget.

Trädgårdarna har anlagts på en övervägande platt tomt, gräsmattad med mogna träd
och växter. Huset drar nytta av sin egen vattenförsörjning, vilket säkerställer att
trädgårdarna alltid hålls mycket välskötta.

Tack vare sin utsikt, läge, fantastiska kvaliteter och faciliteter är den här villan
perfekt för boende året om eller som ett fritidshus nära stranden.

lucasfox.se/go/jav29474

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Swimming pool, Garagem privada,
Parkering, , Utsikt, Utrustat kök,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Dubbla fönster
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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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