
SÅLD

REF. JAV34354

1 850 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Sovrum  

7
Badrum  

484m²
Planlösning  

4.340m²
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 otrolig fastighet, belägen på en stor, söderläge och
privat tomt på över 4 000 m², komplett med
gästlägenhet, garage och underbara trädgårdar.

En majestätisk och nyligen renoverad stor familjevilla i en våning som ligger i det
mycket eftertraktade bostadsområdet, nära Javea Golf Club

Denna fantastiska fastighet nås via en privat uppfart, med stora elektriska grindar
som öppnar upp till terrängparkeringen och två garage med plats för 2-3 bilar.

Själva huset erbjuder en storslagen hall som leder till dagdelen med fantastiskt
modernt kök, separat tvättstuga, vackert vardagsrum med öppen spis, separat
matplats med stora altandörrar ut till poolterrassen, en toalett för gäster och
huvudsovrum med stort omklädningsrum och lyxigt badrum med duschrum med
handfat för honom och henne.

Den palatsliknande korridoren med en trappa till vindsförrådet, fortsätter sedan till
en nästan fristående flygel av fastigheten, återigen med en dörröppning ut mot
terrassen och poolen, följt av 3 rymliga sovrum med eget badrum, förråd, vardagsrum
rum med öppen spis, pentry och oberoende tillgång till trädgården och poolområdet.

Det finns också en helt fristående gästlägenhet med vardagsrum/matsal, pentry,
sovrum och modernt duschrum.

När det gäller det praktiska är villan nästan helt på ett plan, som alla omsluter den
fantastiska 12x5m poolen, vilket säkerställer maximal avskildhet, och med en sydlig
aspekt, garanterar sol hela dagen under hela året. Villan är helt dubbelglasad, med
centralvärme med gas och nya varm- och kallluftsaggregat överallt.

Villan totalrenoverades mellan 2017 – 2022, inklusive nytt tak, isolering, golv och, i
huvuddelen av huset, det senaste inom kvalitetsdesign.

Utanför är lika spektakulärt, med en låg underhållsfri men obefläckad trädgård,
inklusive citrus-, frukt- och avokadoträd, en rund avkopplingsområde med fantastisk
utsikt över Montgoberget, underbart utrustat sommarkök komplett med
utomhusdusch och en toalett, och en av de största omslutande Naya-terrasserna med
utsikt över det fantastiska poolområdet.

lucasfox.se/go/jav34354

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Chill out plats, Balkong
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Den här egenskapen skulle göra ett otroligt familjehem, eller till och med erbjuda ett
fantastiskt utrymme för ett lyxigt B&B eller tillflyktsort.

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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	En otrolig fastighet, belägen på en stor, söderläge och privat tomt på över 4 000 m², komplett med gästlägenhet, garage och underbara trädgårdar.

