
REF. JAV33666

1 550 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 7 Sovrum med 300m² terrass till salu i Moraira, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Moraira »  03725

7
Sovrum  

4
Badrum  

815m²
Planlösning  

3.700m²
Totalyta  

300m²
Terrass
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ÖVERBLICK

MEDELHAVSFINCA med havsutsikt i Moraira Benissa,
COSTA BLANCA

Extraordinär villa i medelhavsstil med avundsvärd utsikt över havet och dalen,
belägen mellan Calpe, Benissa och Teulada, några minuter från motorvägen och den
nationella motorvägen. Bara 6 minuter från stränderna och vikar, att kunna njuta av
lugnet, lugnet och lugnet på landsbygden, men utan att vara långt från all service.

Med en tomt på mer än 3000 m² och mer än 800 m² hus, är den fördelad på 3
våningar, fullt utrustad och möblerad, redo att flytta in. Totalt 6 sovrum och 4
badrum utgör det, med möjlighet att konditionera mer än 250m2 på bottenvåningen,
att kunna omvandla det till ett självständigt område, företag eller gym/bioområde.

På bottenvåningen två sovrum, ett badrum, ett kök och ett vardagsrum. Även på
denna våning finns garaget med plats för flera bilar och förrådet. På plan 1 två stora
vardagsrum, kök och kontor. På andra och sista våningen, 4 sovrum, två badrum, ett
av dem med eget badrum, det andra med jacuzzi. På alla sina våningar finns kök,
öppen spis i vardagsrummet, luftkonditionering genom kanaler och centralvärme
genom radiatorer.

Exteriören njuter av en vacker och välskött trädgård, med en fantastisk pool omgiven
av grönområden och en chill-out-yta. En spektakulär pool med flera extrafunktioner
som ozonfiltrering, luftkonditionering, hydromassageområde, motströmsdrift för
simning och mångfärgad perimeterbelysning.

Med stor enkelhet och gedigen skönhet visas denna fascinerande gård för oss. Den
fantastiska panoramautsikten över den singulära och allestädes närvarande
Medelhavskusten och de växlande blå tonerna i havet är en del av den stora
attraktionen för denna fastighet.

lucasfox.se/go/jav33666

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, 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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