
SÅLD

REF. JAV32173

1 650 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Sovrum  

4
Badrum  

551m²
Planlösning  

1.500m²
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

Fantastisk 5-sovrum, modern villa med vacker havsutsikt
nära den gamla staden Javea.

Magnifik modern villa med vacker panoramautsikt över havet och bergen belägen i
Montgo-området nära hjärtat av gamla stan i Javea.

Tillgång till fastigheten sker via två separata gatuentréer, båda med elektriska
grindar.

Denna otroliga fastighet i söderläge är fördelad på 4 våningar, med en glashiss som
ger tillgång till alla våningar.

När du kommer in i fastigheten från toppen finns en uppfart ner till det privata
garaget med elektrisk dörr. Från garaget är det direkt ingång till bostaden. På denna
första våning finns också en tvättstuga och tillgång till en mycket stor solterrass.

Tillgång till andra våningen sker via hissen eller trappan. På denna nivå finns 4
sovrum, 3 dubbelrum inklusive master svit och 1 enkelrum. Det finns också 3 badrum,
alla med dusch och det stora masterbadrummet har även ett badkar placerat perfekt
vid ett fönster med vacker havsutsikt. De 3 dubbelrummen har alla tillgång till stora
terrasser med utsikt över havet och bergen. Alla sovrum har inbyggda garderober.

På nästa våning ner, via trappan eller hissen, finns det rymliga vardagsrummet med
öppen planlösning. Loungen har en dubbelsidig öppen spis och direkt tillgång ut till
den stora terrassen med spektakulär utsikt mot havet. Det finns en sittgrupp och en
matplats vid infinitypoolen, ett underbart område för att njuta av
kvällssolnedgångarna och utelivet. Det fullt utrustade köket med stor matplats har
också direkt tillgång till terrassen. Mellan kök och vardagsrum finns en bekväm
gästtoalett.

Den nedre våningen, som också nås via trappor eller hiss, har en separat stor
lägenhet med ett ljust dubbelrum, badrum med dusch och dubbla handfat. Vardags-
/matsalen har öppen planlösning och köket är också fullt utrustat. På denna nivå
finns ytterligare 3 rum som kan användas för förvaring, vinkällare, hemmabio eller
spa.

Denna otroliga fastighet belägen nära hjärtat av gamla stan i Javea och gränsar till
Montgo naturpark, med dess exceptionella utsikt över havet och bergen måste ses.

lucasfox.se/go/jav32173

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
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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	Fantastisk 5-sovrum, modern villa med vacker havsutsikt nära den gamla staden Javea.

