
SÅLD

REF. JAV29956

549 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Sovrum  

3
Badrum  

198m²
Planlösning  

1.040m²
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

Fastigheten, med en yta på 198m2 på en privat, 1.040m2
syd / västläge, ligger i ett vackert bostadsområde, bara
några minuters bilresa till några av de mest pittoreska
stränderna på Costa.

När du närmar dig fastigheten är entrén slående med vackra mogna träd och växter.
Med hänsyn till fastighetens yttre grunder fortsätter vi med samma, utvalda
användning av träd och växter, med ett automatiskt bevattningssystem, utformat på
ett sätt som allt lätt kan underhållas året runt. Det finns en liten trappa upp till den
vackra poolen och terrassområdet från uppfarten och carporten. På baksidan av
fastigheten är där du hittar en härlig kyl / sittgrupp för de varma sommardagarna.

En gång inuti är det uppenbart hur obefläckade ägarna har behållit denna fastighet.
På bottenvåningen och från entrén är det där du går in i det exceptionellt ljusa och
rymliga vardagsrummet med gaseld. Matsalen är tillsammans med ett rymligt, fullt
utrustat integrerat kök. Den stora, helt glaserade naya som öppnar sig mot
poolområdet nås också från matsalen. På denna våning finns också två bekväma
sovrum i god storlek, varav ett har ett anslutande rum som för närvarande används
som ett kontor som enkelt kan omvandlas till en klädkammare, barnkammare eller
spelrum om så önskas. Det finns också två badrum, båda med duschar på denna nivå.

På första våningen finns sovrummet, ljust och rymligt, med en privat terrass med
utsikt över poolen och ett eget badrum. Det finns också ett ytterligare, bra storlek
sovrum på denna våning med sluttande tak.

Fastigheten har golvvärme, varm och kall luftkonditionering, myggnät och persianer.

lucasfox.se/go/jav29956

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Utrustat kök, Uppvärmning,
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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