
SÅLD

REF. JAV34086

775 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Sovrum  

4
Badrum  

228m²
Planlösning  

938m²
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 utmärkt exempel på en Tosalet-fastighet, belägen
nära Arenal-stranden. Med traditionella detaljer på
exteriören och totalrenoverad invändigt.

Denna exceptionellt välpresenterade villa har omsorgsfullt renoverats invändigt
samtidigt som alla de vackra traditionella funktionerna utanför har bibehålls.

In på gatuplan finns en dubbel carport med elektrisk grind. Ytterdörren leder in till
vardagsrummet, som har delats upp i 2 områden, ett för tv och ett med den
fantastiska tosca-surround-spisen som fokus. Med den dubbla aspekten som detta
rum åtnjuter, finns det gott om solljus som strömmar in och direkt tillgång ut på den
tosca-bågformade naya-terrassen som har utsikt över poolen.

Också på denna huvudnivå är köket med äta i området med tillräckligt med utrymme
för att sitta 8 bekvämt. Köket har en stor ö, gott om förvaringsutrymme och separat
grovkök. I hela fastigheten pågår en ständig dialog mellan inne och ute, och i ännu
högre grad i köket, med utgång ut på en terrass i söderläge och direkt till grillplatsen.

På nedre våningen finns 2 dubbelrum och ett badrum.

Det övre planet består enbart av mastersviten med sovrum, klädkammare, badrum
med badkar och dusch och ett mycket tilltalande ljust kontorsområde med privat
terrass och utsikt över Montgo.

Trädgårdarna har lagts till gräsmatta med mogna träd inklusive olika palmer, oliv och
apelsin. Poolen på 9x4,5 m är privat och har en omgivande terrass för att njuta av
solen.

På hela tomten finns olika terrasser, täckta och öppna för att äta, koppla av och njuta
av sol och skugga.

Perfekt för familjeboende året runt eller som ett mycket lättskött fritidshus. En
måste-se fastighet som inte kommer att finnas kvar länge.

lucasfox.se/go/jav34086

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Renoverad, Öppen spis, Luftkonditionering,
Grillplats, 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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