
REF. JAV32527

1 450 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 6 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

6
Sovrum  

4
Badrum  

454m²
Planlösning  

1.705m²
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

Modern rymlig 454 m² 6-rumsvilla till salu i Jávea, Costa
Blanca

Denna rymliga villa på 454 m² ligger bara några minuter från den vackra El Arenal-
stranden, belägen på en stor 1 705 m² stor tomt och huset erbjuder fantastisk utsikt
över omgivningarna.

Fastigheten består av 5 sovrum, 3 badrum, kök, vardagsrum, matsal, olika terrasser
och har centralvärme och luftkonditionering. Den har ett separat pensionat som
består av 1 sovrum, vardagsrum, kök och badrum.

Utanför finns en privat pool, grill och parkering för flera bilar. "El Arenal" ligger nära
den vackra sandstranden och har utmärkta restauranger, barer, nattklubbar,
stormarknader, en mängd olika affärer, banker, skolor och apotek.

Casa Las Brisas är den perfekta platsen om du vill bo på en lugn plats omgiven av ett
hisnande landskap, inom kort köravstånd från staden, golfbanan och stränderna.

lucasfox.se/go/jav32527

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
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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