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750 000 € Takvåning - Till salu - Reserverad
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Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730
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ÖVERBLICK

3-sovrums takvåning med havsutsikt och gångavstånd till
vattnet som ligger mellan hamnen och sandstranden i
Javea.

Denna moderna takvåning med 3 sovrum, med havsutsikt och gångavstånd till vattnet
har ett unikt läge mellan hamnen och sandstranden i Javea.

En säker grind ger tillgång till utvecklingen och en gångväg leder dig in i byggnaden
där du har möjlighet att gå med trappor eller hiss till andra våningen.

Ytterdörren öppnar direkt in i vardagsrummet och matsalen med tillgång till
terrassen med havsutsikt, perfekt för att äta middag med vänner eller bara koppla av
och njuta av de vackra solnedgångarna i Javea.

Det utrustade köket ligger till vänster om entrén och leder ut till ett täckt
bruksområde.

Två dubbelrum och ett badrum med dusch finns på denna huvudplan. Ett av
sovrummen har även tillgång till terrassen med havsutsikt.

Uppför trappan till det övre planet finns en landning som har utsikt över
vardagsrummet på nedervåningen, där man kan uppskatta det höga taket och ljuset i
denna lägenhet. Landningen leder in till master bedroom på övervåningen med eget
badrum med dusch.

Det finns två terrasser på denna övre våning, båda med härlig havsutsikt och utsikt
över berget Montgo. Båda dessa terrasser kan glasas in för användning året runt.

Det avundsvärda läget för denna takvåning och gångavstånd till havet, gör den till en
bra investeringsmöjlighet, som fritidshus eller för året runt boende.

lucasfox.se/go/jav33384

Utsikt över bergen, Strand, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Terrass, Swimming pool,
Jacuzzi, Gym, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Högt i tak, Utrustat kök,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats, Balkong
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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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