
SÅLD

REF. JAV32295

4 200 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 6 Sovrum med 180m² terrass till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

6
Sovrum  

4
Badrum  

632m²
Planlösning  

1.600m²
Totalyta  

180m²
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

Designvilla under uppbyggnad belägen i det exklusiva
området Jávea, med mer än 470 m² terrasser till salu i
Jávea, norra Costa Blanca.

Villan ligger inom gångavstånd från hamnen i Jávea, liksom alla tjänster och stränder.
På en tomt på 1 600 m², med en boyta på 632 m², 293 m² täckta terrasser och 180 m²
öppna terrasser.

Fördelat på 3 plan består villan av 6 sovrum, 4 badrum, 2 gästtoaletter, stort
vardagsrum, tvättstuga, vinkällare, jacuzzi och bastu. Utanför finns de olika
terrasserna och 2 uppvärmda infinitypooler med saltvatten.

Villan kommer att ha ytbehandlingar av högsta kvalitet och alla moderna
bekvämligheter som hemautomationssystem, cctv-larm, golvvärme,
kanalluftkonditionering, LED-belysning och hiss, etc.

Slutligen är villan i söderläge med några av de bästa vyerna i området.

lucasfox.se/go/jav32295

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Gym, Garagem privada,
Hiss, , , Utrustat kök, Uppvärmning,
Nybyggd, Luftkonditionering, Larm, Förråd,
Domotiskt system
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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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