REF. JAV30375

5 140 000 € Hus/Villa - Till salu

Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 299m² terrass till salu i Cumbre del Sol
Spanien » Costa Blanca » Cumbre del Sol » 03726

4

6

697m²

1,932m²

299m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

Terrass

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.se

Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Spanien
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ÖVERBLICK

En villa med en noggrant utformad sekvens av inomhusoch utomhusutrymmen som innehåller alla de oumbärliga
funktionerna i ett familjehem.
Villa Llorença ligger i Jazmines Residential Estate, på norra Costa Blanca i Spanien. En
bostadsbyggnad bestående av stora tomter med storslagna villor och vackert anlagda
trädgårdar, fastigheter byggda efter specifikation, var och en en trogen återspegling
av ägarnas personlighet, kärnan i omgivningen och havsutsikten som området har.
En villa med en noggrant utformad sekvens av inomhus- och utomhusutrymmen som
innehåller alla de oumbärliga funktionerna i ett familjehem. Ett skräddarsytt hus på
en våning med tre olika sektioner som anpassar byggnaden till tomtens lutning och
ger havsutsikt från hela huset. Huset är uppdelat i två tydligt identifierbara vingar
som utmärks som dag- och nattområden. När man kommer in i huset kan man
beundra den magnifika hallen och dess expansiva glas som förbinder oss med
utomhus och havet. Husets vänstra flygel är avsedd för dagtid, vars mitt är en rymlig
vardagsrumsdel och matplats som kombinerar parkettgolv med väggar i nakna toner
och vita. Intill loungen hittar vi köket: ett rymligt och ljust rum med
högglanslackerade enheter med en central ö som innehåller spishällen; arbetsytan
som sträcker sig från ön är perfekt som frukostbar eller matbord för måltider på
språng. Köket ansluter till en veranda med en härlig sittgrupp och ger tillgång till den
öppna terrassen med pool och grillplats.
Terrassen är en viktig del av huset och är utrustad med "Visendum" tekniska trägolv,
som också fortsätter rätt runt huset. Terrassens bredaste område och den intensiva
blå poolen ligger intill villaens vänstra flygel, strategiskt beläget för att njuta av
magnifik havsutsikt. Grillplatsen är komplett med en uteservering så att du kan njuta
av Medelhavsklimatets privilegier. Tillbaka inuti huset kan vi nu fokusera på
högerflygeln där sovrummen ligger, ett område uppdelat i två nivåer. Den första
nivån har en rymlig sittgrupp, inredd för att matcha huvudloungen och leder till
sovrummet. Det stora sovrummet består av tre stora sammanhängande rum:
sovrummet med utgång till terrassen, badrummet med bubbelbadkar och en
garderob. Den andra nivån består av tre sovrum, alla med egna badrum och två av
dem med direkt tillgång till terrassen och underbar havsutsikt.
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Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Garagem privada, , , Parkering,
Domotiskt system, Grillplats,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nybyggd, Solpaneler, Utrustat kök
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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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