
SÅLD

REF. JAV29592

599 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Sovrum  

3
Badrum  

226m²
Planlösning  

1.005m²
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

En extremt väl presenterad villa med 4 sovrum, nära
Javeas Arenal-strand, med havsutsikt. Turistlicens finns.

Byggd 2006, erbjuder denna villa i medelhavsstil ett rymligt boende för en familj året
runt eller ett vackert fritidshus, som kan generera hyresintäkter med redan en
turistlicens.

Sandstranden Arenal ligger i det lugna bostadsområdet Pinosol, en kort bilresa bort
och inom kort gångavstånd finns det 3 restauranger.

Elektriska grindar leder till den täckta parkeringsplatsen och in i garaget med
integrerad åtkomst. Huvuddörren till fastigheten ligger på gatunivå, och trappstegen
är minimala i denna villa. På bottenvåningen finns det fullt utrustade, separata köket
med inbyggt träskåp. Vardagsrummet / matplatsen är öppen planlösning, med en
vacker öppen spis och direkt utgång till poolen och terrassen. Det finns 3 gäst
sovrum, alla dubbel med inbyggda garderober, luftkonditionering och myggnät, 2
badrum och integrerad tillgång till garaget. På övervåningen finns det stora
sovrummet, med eget badrum, garderober och en Juliette-balkong med utsikt över
Montgo.

På utsidan finns en terrass med ett sommarkök, en stor terrass runt poolen och en
gräsmatta för barn att leka. Tomten har varit muromgärdad och inhägnad med mogna
häckar.

En mycket bekväm, elegant fastighet med många spanska funktioner. Med närheten
till de internationella skolorna erbjuder denna villa ett vackert hem för familjer.

lucasfox.se/go/jav29592

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