
SÅLD

REF. JAV34054

749 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Sovrum  

5
Badrum  

360m²
Planlösning  

4.274m²
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

En vackert presenterad villa i medelhavsstil, som
omfattar många traditionella funktioner som är
synonyma med området och ger ett stort vardagsrum och
trädgård.

Ett imponerande exempel på en medelhavsvilla, belägen i ett eftertraktat område,
gångavstånd till Javeas historiska centrum.

Elektriska grindar leder in till en svepande uppfart med rondellfunktion och gott om
parkeringsplatser för minst 6 bilar.

När du går in i huset på samma nivå kan du omedelbart uppskatta känslan och stilen i
denna storslagna villa med rymliga rum och många traditionella detaljer, såsom
toscabågar, eldstäder och takbjälkar. På denna våning finns en gästgarderob, ett
vardagsrum/matsal i storslagen stil med 2 öppna spisar, 2 dubbelrum, ett med eget
badrum och ytterligare ett familjebadrum. Dessutom finns det ett nyligen renoverat
kök med matplats och tillgång till den dubbelbågiga nayaterrassen med utsikt över
poolen och trädgården.

En trätrappa leder till övervåningen, som består av master bedroom med
omklädningsrum och stort badrum, och ytterligare 2 sovrum och familjebadrum. Från
sovrummen finns tillgång ut till den täckta terrassen med havsutsikt och utsikt över
området Castellans.

Fastigheten drar nytta av centralvärme och luftkonditionering i hela och massiva
träfönster med dubbla glas.

Trädgårdarna har många mogna palmer, växter och träd. Det finns en del som har
lämnats rustik och från alla håll njuts fullständig avskildhet. Den stora poolen
kommer att vara lämplig för även den mest ivrig simmare, och det finns en stor
omgivande terrass för att njuta av solen året runt.

En verkligt majestätisk fastighet som skulle erbjuda en mycket bekväm, permanent
familjebostad eller alternativt generera en mycket vacker hyresinkomst. Perfekt för
klienten som tycker om att gå till bekvämligheter och kräver utrymme internt och
externt.

lucasfox.se/go/jav34054

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Öppen spis, Förråd,
Dubbla fönster
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I närheten finns offentliga skolor som rymmer alla åldersgrupper, gymnasieskolan i
XIC och en busstation som erbjuder regionala och nationella tjänster.

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.

REF. JAV34054

749 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Sovrum  

5
Badrum  

360m²
Planlösning  

4.274m²
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

	En vackert presenterad villa i medelhavsstil, som omfattar många traditionella funktioner som är synonyma med området och ger ett stort vardagsrum och trädgård.

