
REF. JAV32141

990 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 3 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Sovrum  

3
Badrum  

293m²
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

Denna villa med 3 sovrum är ett projekt som ligger på en
platt tomt och omges av ett skogsområde i en
återvändsgränd.

Denna villa har vacker utsikt över dalen och Montgo. Den har 3 sovrum, alla med eget
badrum. Från vardagsrummet har du tillgång till en täckt terrass och poolen. Den har
ett härligt kök i amerikansk stil med utsikt över poolen. Förutom att njuta av total
avskildhet har huset enkel tillgång från gatan.

Las Lomas del Rey är en fantastisk nybyggnation av 28 olika lyxvillor som ligger en
kort bit från Arenal-stranden, med utsikt över de vackra solnedgångarna i Javea med
Montgo i bakgrunden.

De öppna och ljusa utrymmena med en minimalistisk design inbjuder dig att leva den
Ibizas livsstil, med solen som skiner på poolerna och de eleganta privata terrasserna
från soluppgång till solnedgång. Läget är idealiskt för solnedgångsälskare och för
dem som vill bo i ett lugnt område, men tillräckligt nära de berömda stränderna och
restaurangerna i Javea, och ett bra avstånd från flygplatsen och de omgivande
städerna.

Bebyggelsen ligger i ett skogsområde med tallar, ekar och johannesbrödträd, vilket
ger den en mycket naturlig och typisk medelhavsmiljö. Villornas layout och design
maximerar naturligt ljus på alla våningar tack vare stora fönster från golv till tak som
ger plats åt eleganta privata terrasser. Privat skola och utbildningscentra, som också
har på gångavstånd en trevlig Brasserie Restaurant som heter Baccus. Javea Golfbana
ligger mycket nära, även ridanläggningar finns till hands med många möjligheter att
spela tennis.

lucasfox.se/go/jav32141

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Parkering,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Luftkonditionering, Dubbla fönster

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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