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875 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i La Sella, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  La Sella »  03750
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Badrum
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ÖVERBLICK

Ett fantastiskt familjehem med fantastisk utsikt, beläget i
ett utmärkt läge i den välbekanta La Sella -utvecklingen,
Pedreguer mellan Javea och Denia.

Denna villa i kalifornisk stil byggdes 2001 och renoverades nyligen till en hög
standard. Beläget på en av de högsta vägarna i den fantastiska La Sella -utvecklingen,
har den en spektakulär utsikt från soluppgång till solnedgång.

Fastigheten nås via elektriska grindar och en svepande uppfart som leder till den
dubbla bilporten.

Själva villan har en entré, bodega, grovkök, två dubbelrum och ett badrum på
bottenvåningen, sedan leder en trappa upp till det ljusa och luftiga stora
vardagsrummet med vardagsrum, matsal, kök och en terrass med några av de mest
otroliga vyer över Montgóberget. På denna nivå finns ytterligare två dubbelrum
inklusive huvudsviten med eget badrum. Det finns också en oberoende gästlägenhet
med vardagsrum, pentry, sovrum med dubbelsäng och badrum som också ligger på
bottenvåningen.

Poolterrassen är en fristad för frid och kan nås via vardagsrummet eller genom de
underhållsrika trädgårdarna. Det erbjuder en bar och grillplats, 8x4m pool, duschrum
och massor av avkopplande och matplatser som erbjuder både skugga och sol.

Praktiska extrafunktioner inkluderar: larmsystem, 24-timmars säkerhetspatruller,
varm och kall luftkonditionering i hela, moderna apparater, tvåglasfönster, myggnät,
elektriska rullgardiner, inbyggda garderober i alla sovrum.

Allt ligger på ett fantastiskt läge. inom La Sella-utvecklingen komplett med
säkerhetskontroll, tennisklubb, apotek, ridcenter, 27-håls golfbana, botaniska
trädgårdar och några små butiker och restauranger.

lucasfox.se/go/jav30238

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Swimming pool,
Garagem privada, Marmorgolv, Högt i tak, ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Säkerhet, Renoverad,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
Balkong

REF. JAV30238

875 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i La Sella, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  La Sella »  03750

5
Sovrum  

3
Badrum

+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.se/go/jav30238
https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


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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