
SÅLD

REF. JAV29980

375 000 € Hus/Villa - Såld
hus/villa med 3 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Sovrum  

2
Badrum  

140m²
Planlösning  

700m²
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

Extremt väl presenterad villa med 3 sovrum och
havsutsikt, en kort bit till sandstranden Arenal.

Denna vackert underhållna spanska villa i traditionell stil ligger i en lugn
återvändsgränd med öppen panoramautsikt, inklusive havsutsikt över bukten Javea.

Tomten är muromgärdad och inhägnad och tillgång till uppfarten är bekväm. Det
finns tillräckligt med parkering för cirka 3 eller 4 bilar.

Några steg leder upp till naya-terrassen i österläge och in i fastighetens huvudnivå.
Vardagsrummet / matsalen är öppen planlösning och har många traditionella
funktioner som en surroundspis.

Köket är separat och är utrustat med treskåp och en bänkskiva i granit. Härifrån har
du direkt tillgång till fastighetens västra sida, perfekt för uteservering. På denna
huvudnivå finns 3 dubbelrum, inklusive en mycket stor mästare, och 2 badrum.

Det finns tillgång runt fastigheten till den inbyggda grillplatsen och en terrass täckt
med en träpergola. Trädgårdarna har anlagts med en medelhavsstämning och många
inhemska växter och träd. Poolen är 8x4m med en omgivande terrass och många
platser och hörn genom hela tomten för att njuta av solen och skuggan.

På markplanet finns ett enda garage.

Den här egenskapen är idealisk för permanent boende eller ett fantastiskt
semesterhus med låg underhåll.

lucasfox.se/go/jav29980

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad, Öppen spis,
Inbyggda garderober, Grillplats
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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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