
SÅLD

REF. JAV31023

690 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 4 Sovrum med 73m² terrass till salu i Jesús Pobre, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jesús Pobre »  03749

4
Sovrum  

3
Badrum  

367m²
Planlösning  

3.684m²
Totalyta  

73m²
Terrass

+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

En enastående fastighet, genomsyrad av historia och
belägen mitt i hjärtat av en av Costa Blancas mest
eftertraktade byar; Jesus Pobre.

Denna otroliga fastighet erbjuder en av de mest unika och speciella positionerna på
Costa Blanca; beläget mitt i hjärtat av en charmig, bohemisk by, men ändå omgiven av
en lugn landsbygd.

Platsen erbjuder en "hemlig trädgård" tillflyktsort, med flera små butiker,
restauranger och en veckovis bondemarknad precis utanför dörren, men ger ändå en
privat oas av lugn i dess inre.

Fastigheten i sig består av en imponerande stenfasad som utgör den traditionella
stenen "riu rau", en täckt terrass som används för att skydda Moscatel-druvorna när
de soltorkas till russin för att göra lokalt vin, det finns också en mindre naya med den
fantastiska bakgrunden av berget Montgo.

Inuti finns ett rymligt vardagsrum/matsal i 2 plan med öppen spis och träbjälkar i
taket, ett andra vardagsrum som öppnar upp mot trädgården, ett fullt utrustat
familjekök med skafferi, och båda har utsikt över den vackra muromgärdade
uteplatsen. , ett dubbelrum med eget badrum och tvättstuga.

På övervåningen finns ett tredje vardagsrum med tillgång till en takterrass, en svit
med dubbelsäng, plus ytterligare två dubbelrum, familjebadrum och omklädningsrum.

Huset drar nytta av traditionella träfönsterluckor, högt i tak, träbjälkar, stenarbeten
och gascentralvärme.

Fastighetens exteriör har designats för att vara lågt underhållsfritt med mogna
fruktträd, är mestadels platt, helt söderläge med friformspool med terrass som
erbjuder avlägsna vyer längs Javeas kustlinje.

Allt med Montgobergets mest otroliga bakgrund och med utsikt över dalen och
landskapet som fortsätter till Jesus Pobres emblematiska tre väderkvarnar med
spektakulära solnedgångar. En unik drömfastighet som måste ses för att bli trodd.

lucasfox.se/go/jav31023

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
I behov av renovering
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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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