
SÅLD

REF. JAV31560

150 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 2 Sovrum till salu i Jesús Pobre, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jesús Pobre »  03749

2
Sovrum  

2
Badrum  

280m²
Planlösning

+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 superb takvåning med enorma uteplatser och
hisnande utsikt över landskapet och havet i hjärtat av
Jesus Pobre.

Denna fantastiska takvåning erbjuder boyta på 1 våning och 2 stora terrasser över 2
våningar med fantastisk utsikt från övervåningen.

Fastigheten består av en hall, separat kök med utgång från hallen och från det
rymliga vardagsrum/matsal i söderläge som har 2 stora franska dörrar som öppnar
upp mot den första terrassen. Det finns 2 dubbelrum, båda med inbyggda garderober,
och masterrummet som har ett rymligt badrum. Det finns också ett andra
familjebadrum.

Terrassen har 2 våningar, den nedre nivån som skulle dra nytta av monterade
markiser, och skulle kunna erbjuda ett hängande trädgårdsutrymme, sedan har den
övre nivån den bästa utsikten i Jesus Pobre som sträcker sig från Montgo
nationalpark över Javea-kusten och Medelhavet, precis runt till de symboliska 3
väderkvarnarna med otroliga solnedgångar.

Praktiska extrafunktioner inkluderar en parkeringsplats i det intilliggande garaget,
förinstallation av varm och kall luftkonditionering, uppvärmd pool och hiss i
komplexet och fiberoptiskt internet.

Allt i hjärtat av den charmiga byn Jesus Pobre, med lokala restauranger, frisörer, små
butiker, bageri och bondemarknad varje vecka.

lucasfox.se/go/jav31560

Utsikt över bergen, Uppvärmd pool,
Swimming pool, Inomhuspool, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt, Exteriör,
Dubbla fönster
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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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