
SÅLD

REF. JAV33424

1 195 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03737

4
Sovrum  

4
Badrum  

420m²
Planlösning  

1.550m²
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

Ett välbyggt familjehus, presenterat i ett utmärkt skick
med många installationer och extrafunktioner. Nära till
bekvämligheter och njuta av en solig aspekt och några av
de mest spektakulära vyerna i Javea.

Denna fantastiska villa byggdes 2012 och har varit ett lyckligt hem och kan ta emot en
familj med flera generationer. Fördelat på 3 våningar, är det huvudsakliga
vardagsrummet på bottenvåningen, med master bedroom och gästrum. Lägenheten
ligger på övervåningen och kan integreras i fastigheten, men den har även egen
ingång.

Grindar leder in till den rymliga uppfarten med carport och till huvudentrén till
fastigheten. Villan har stora rumsproportioner och mottagningsrummen har en
öppen planlösning, liksom köket.

Vardagsrummet leder ut till den vackra, söderläge naya-terrassen med några av de
mest spektakulära vyerna i Javea, med Montgo-berget i bakgrunden, över
landsbygden, kullarna och dalarna och mot städerna Gata, Javea, Benitachell och
Jesus Pobre .

Villan är bekväm för året runt boende med moderna installationer och hög
ytbehandling.

Uteområdet konkurrerar med det inre utrymmet med många öppna och täckta
terrasser för att njuta av det mycket behagliga mikroklimatet i Montgo-berget.

lucasfox.se/go/jav33424

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Gym, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Tvättstuga, Öppen spis,
Luftkonditionering, Lekrum,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster, 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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