
SÅLD

REF. JAV29903

545 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Sovrum  

2
Badrum  

90m²
Planlösning  

800m²
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

Söderläge, tvåvånings villa intill naturparken Montgo och
bara några minuters bilresa till hjärtat av gamla stan i
Javea.

Belägen i det lugna bostadsområdet Castellans och vid foten av berget Montgo, har
denna söderläge villa utsikt över den gröna dalen och mot havet.

Husets huvudsakliga vardagsrum ligger uppför en trappa och har en inglasad terrass
som njuter av det bästa av utsikten över dalen.

Det finns 2 sovrum och 2 badrum samt ett ljust och luftigt vardags-/matrum med
öppen planlösning och öppen spis. Köket är fullt utrustat med inbyggda skåp och
vitvarorna är av högsta kvalitet Bosch och Smeg. Härifrån går man ut i ett täckt
utomhuskök, perfekt för sommargrillen.

På nedervåningen hittar vi en gästlägenhet med 2 rum och ett badrum med dusch.
Denna gästlägenhet har också en egen terrass med utsikt över dalen.

Poolen ligger några steg upp från gästlägenheten och detta område totalrenoverades
2020 med en täckt sittgrupp med utsikt över poolen.

Olika terrasser möjliggör många sittgrupper oavsett om du njuter av solen vid poolen
eller den avkopplande skuggan på sommaren. Den mogna Medelhavsträdgården är
lättskött och vattnas genom ett automatiskt bevattningssystem.

Huset drar nytta av ett stort, torrt förråd och tvättstuga. Fastigheten är också helt
inhägnad vilket gör den idealisk för husdjursälskare, plus en elektrisk grind och säker
terrängparkering samt ett stort garage erbjuder enkel åtkomst och lagring av fordon.

Med bara några minuters bilresa till hjärtat av gamla stan i Javea och gångavstånd till
naturparken Montgo, ligger detta hem i ett av de mest eftertraktade områdena i
Javea.

lucasfox.se/go/jav29903

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Uppvärmning, Öppen spis, Grillplats, Förråd
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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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	Söderläge, tvåvånings villa intill naturparken Montgo och bara några minuters bilresa till hjärtat av gamla stan i Javea.

