
SÅLD

REF. JAV29617

749 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 4 Sovrum med 50m² terrass till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Sovrum  

3
Badrum  

334m²
Planlösning  

1.941m²
Totalyta  

50m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Sydläge, traditionell medelhavsstil villa inom
gångavstånd till Javeas gamla stad. Denna fastighet i två
plan har 4 sovrum och 3 badrum. Konstruerad på en stor
platt tomt omgiven av fruktträd och två
johannesbrödträd.

Denna villa i söderläge i medelhavsstil ligger inom gångavstånd till hjärtat av Javeas
gamla stad. Denna fastighet är fördelad över 2 våningar och på en helt plan tomt, och
har också magnifik utsikt över Montgó och fri utsikt över den gröna dalen och
landsbygden.

Bortom de elektriska grindarna finns det gott om parkering för många bilar samt
möjlighet att parkera en båt eller husbil säkert. En carport för två bilar finns vid
husets främre ingång.

En hall leder från huvudentrén till två dubbelrum och ett badrum med badkar. Till
höger utanför entrén finns vardags-/matrummet med en stor vedeldad spis med
Tosca -öppen spis. Takhöjden ger en mycket rymlig känsla i vardagsrummet.

Köket är utrustat med treskåp. Det finns ett mycket praktiskt, stort grovkök intill
köket med gott om förvaringsutrymme.

Bortom köket finns ett andra vardagsrum, också med en stor vedeldad spis.

Övervåningen nås från det huvudsakliga vardagsrummet via en vackert kaklad trappa.

På övervåningen finns befälhavaren med inbyggda garderober och eget badrum, samt
tillgång till en stor söderläge solterrass med öppen utsikt över landsbygden.

När du lämnar hemmet från vardagsrummet på huvudnivån finns en stor täckt
terrass med utsikt över poolområdet. Denna vackra terrass med traditionella kaklade
väggar erbjuder en lugn miljö med utsikt mot de två hundraåriga Carobträden i
trädgården på vardera sidan av poolen.

Medelhavsträdgården är lättskött och det finns också många fruktträd.

Det finns en separat oberoende lägenhet till vänster om poolområdet med ett
sovrum och ett badrum.

lucasfox.se/go/jav29617

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel, Grillplats, Förråd,
Djur vänligt, Brunn
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Detta hem har också nytta av en helt öppen byggnad, som kan förvandlas till ett
spelrum, gym eller källare.

Huset har centralvärme i hela, vackra Tosca valv, en grillplats, en vattenbrunn och en
TopClean självrengörande 10x5 meter pool.

Detta vackra hem, bara några minuters promenad från gamla stan i Javea; ett riktigt
familjehem perfekt för alla som älskar traditionellt spanska.
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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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