
REF. JAV32544

699 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 3 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Sovrum  

2
Badrum  

195m²
Planlösning  

1.043m²
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

Ljus, modern, enplansvilla med 3 sovrum till salu, belägen
i området Rebaldi i Javea på Costa Blanca.

Denna ljusa, moderna enplansvilla till salu ligger i Rebaldi-området i Javea, på säker
mark och erbjuder spektakulär utsikt över staden och havet. Den har en stor gräsyta
som omger poolen på 10 x 5 m med romerska trappsteg, där barnen säkert kan släppa
ångan och varifrån de som har lite mindre energi men som fortfarande behöver hålla
ett öga öppet kan koppla av i solstolar och njuta av utsikten .

Det finns en utomhusdusch, grill och terrass för att äta utomhus. Steg upp från
parkeringsplatsen leder till entréhallen och ett elegant vardagsrum/matsal som har
engelsk TV och Wi-Fi. Stora altandörrar i detta rum leder ut till en täckt terrass och till
trappan ner till trädgården. Till vänster om korridoren finns tre dubbelrum, varav ett
har ett eget badrum medan de andra två delar ett separat duschrum, och alla tre
sovrummen har luftkonditionering.

Till höger om entrén finns ett kök i amerikansk stil, utrustat med ugn och spis,
mikrovågsugn, diskmaskin och kyl och frys. På motsatt sida finns ett separat grovkök
med tvättmaskin.

lucasfox.se/go/jav32544

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök, Öppen spis,
Luftkonditionering, Grillplats,
Dubbla fönster
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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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