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ÖVERBLICK

Utmärkt hus / villa med 5 sovrum till salu i Jalon, Costa
Blanca

Oklanderlig villa med fem sovrum och tre badrum omgiven av lugn och natur men
bara en kort promenad till den populära byn Jalon.

Inbäddat på en platt tomt har denna fastighet blivit smakfullt renoverad med
högkvalitativa material och har allt du behöver.

Vi når fastigheten från en hall till det lätta och rymliga vardagsrummet/matsalen,
följt av det separata fullt utrustade köket med alla nödvändiga apparater och gott
om förvaringsutrymme. I närheten finns en tvättstuga, som har en fristående utgång
till trädgården.

På denna nivå finns ett dubbelrum med inbyggda garderober och utsikt över bergen,
och master bedroom som har ett eget badrum och en omklädningsdel, samt utsikt
över dalen. Du har också ett familjebadrum här.

En intern trappa leder oss till första våningen där det finns två dubbelrum och ett
komplett badrum. Ett av sovrummen har en privat naya-terrass, perfekt för att njuta
av vintersolen medan du tittar på den fantastiska utsikten över dalen. Det finns också
ett tredje sovrum som för närvarande används som kontor och har en privat terrass.

Nedre våningen från loungen får vi tillgång till den fantastiska poolterrassen genom
naya. Härifrån har du en 12×5 meter stor pool omgiven av en välskött trädgård med
gott om sittplatser för att njuta av den mycket privata tomten. Fastigheten har också
ett sommarkök med pizzaugn för att få ut det mesta av medelhavsstilen. Det finns
också en stuga, som kan användas som ett separat boende samt en olivlund.

Fastigheten drar nytta av centralvärme genom huset, luftkonditionering,
pelletsbrännare, solpaneler för varmvatten, en vattendepå för trädgården och ett
stort garage.

lucasfox.se/go/jav34368

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Parkering, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Solpaneler, Renoverad,
Öppen spis, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats
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Jalon är huvudstaden i Jalondalen, även känd som Vall de Pop (Popdalen), belägen
bredvid floden Gorgos, på en slätt, omgiven av Sierra de Bernia och Sierra del Forner-
bergen. Jalon ståtar med några av de mest magnifika landskapen i Spanien, med sitt
landskap av oliv- och pinjeträd, blandat med apelsinlundar och vingårdar och dess
avlägsna byar Jalon, Alcalali, Lliber och Parcent.

Staden ligger cirka 1 timme och 15 minuters bilresa nordöst om Alicantes flygplats,
cirka 14 kilometer eller cirka 20 minuters bilresa från staden Calpe på norra Costa
Blanca.
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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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