
SÅLD

REF. JAV31654

1 475 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Sovrum  

4
Badrum  

289m²
Planlösning  

1.000m²
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

Sofistikerad villa med 4 sovrum med magnifik utsikt över
Jávea med utsikt över Medelhavet, det berömda berget
Montgo och de omgivande dalarna.

Den noggrant designade planlösningen för den här egenskapen skapar ett hem
fördelat på 3 våningar, som alla optimerar den fantastiska utsikten från varje fönster
och ger otroligt ljus till denna rymliga lyxvilla.

Villan är smakfullt inredd med avancerade designmöbler och med noggrann
uppmärksamhet på detaljer, med endast de finaste finisherna och armaturerna i hela.
Det är också en ganska unik modern designervilla med en rymlig golvyta på 289 kvm
som gör det mesta av det naturliga ljuset med stora fönster från golv till tak.

En öppen majestätisk hall med en öppen trappa som leder ner till mittvåningen som
består av 4 sovrum, tre gäst dubbelrum, ett med badrum, ett stort sovrum med
badrum och spektakulär utsikt, alla sovrum har högkvalitativt inbyggt- i garderober
och dold LED -belysning.

En stor öppen planlösning, vardagsrum och designkök med utsikt över terrasserna,
poolen och utsikt över Jávea och det berömda berget Montgo.

På utsidan av villan hittar vi en infinitypool med saltvatten med utsikt över berget
Montgo, runt villan har du många terrasser där du kan koppla av och njuta av
medelhavsklimatet och även en vacker lättskött anlagd Medelhavsträdgård med
mogna träd och buskar.

Villan är utrustad för den senaste tekniken inklusive centrala luftkonditionerings- och
värmezoner, hemautomatiseringssystem, säkerhetslarm och kamerasystem, LED -
belysning och elektroniska persienner.

Som du kan se på fotografierna är detta den perfekta villan att njuta av, med sin
hisnande utsikt och den fantastiska medelhavsstilen, så nära till alla bekvämligheter,
perfekt lämpad som familjehem men också för alla att bara njuta av avskildhet och
perfektion av denna villa.

lucasfox.se/go/jav31654

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Naturligt ljus, Parkering, , , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Öppen spis,
Nybyggd, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Chill out plats
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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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