
SÅLD

REF. JAV29475

550 000 € Hus/Villa - Såld
hus/villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Sovrum  

3
Badrum  

273m²
Planlösning  

2.078m²
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

Charmigt envåningshus byggt på en platt, söderlägen
tomt.

Ett magnifikt exempel på medelhavsarkitektur belägen på ett privilegierat läge,
framför golfbanan och inom gångavstånd från kuststäderna Jávea och Moraira. Denna
villa med 4 sovrum ligger i slutet av en lugn gata med utsikt över kyrkan Benitachell
och på åsen i Granadella National Park.

Väl inne möts vi av en ljus hall, till vänster om vilket är ett generöst vardagsrum med
en separat matsal med en grov stenbåge. Bredvid ligger det rymliga köket, fullt
utrustat med massivt träskåp och en separat tvättstuga. Detta område leder till en
täckt terrass.

Nattområdet består av fyra dubbelrum och två badrum, ett av dem integrerat i
sovrummet.

Huset erbjuder också en vacker terrass på 41 m² med utsikt över de mogna
trädgårdarna och den stora poolen på 12 x 6 m.

Trädgårdarna är inhägnade och kantade med mogna häckar, träd och växter, även om
gräsmattor dominerar.

Det är ett idealiskt hus för en familj eller som en investering, eftersom även om det är
i mycket gott skick, skulle avkastningen vara mycket högre om en liten renovering
utfördes.

lucasfox.se/go/jav29475

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Parkering, Utrustat kök, Uppvärmning,
Öppen spis, Luftkonditionering
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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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