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2 500 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03738

5
Sovrum  

5
Badrum  

440m²
Planlösning  

1.410m²
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
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ÖVERBLICK

En lyxig fastighet med 5 sovrum i söderläge med
fantastisk havsutsikt och direkt tillgång till havet
nedanför, belägen i La Granadella, Javea.

Vi fascineras omedelbart av den hisnande havsutsikten när vi går in i denna
imponerande fastighet. En täckt veranda välkomnar oss in i hemmet, med ytterdörren
som öppnar in i det stora, ljust upplysta vardagsrummet och matsalen. Stora
glasfönster släpper in ljuset och det finns en stor terrass direkt ut från
vardagsrummet, perfekt för att umgås eller koppla av medan du njuter av den
fantastiska utsikten över havet och kusten.

Det rymliga, fullt utrustade köket är idealiskt beläget utanför matsalen och mynnar
direkt in i grovköket till vänster och direkt ut på en grillterrass/sommarkök med den
vackraste utsikten över havet och poolen nedanför. Det finns 1 stort dubbelrum på
denna nivå, med eget badrum och klädkammare. Detta sovrum har direkt tillgång till
sin egen terrass med fantastisk havsutsikt.

Nedför trappan eller ta hissen till nästa nivå hittar vi ytterligare 2 dubbelrum med
stora badrum och ett med mosaikdusch med fönster från golv till tak som erbjuder
spektakulär utsikt över havet och kusten. Dessa vackra sovrum drar också nytta av
utomhusterrasser. Längs hallen till höger finns ytterligare ett stort rum, med en
inbyggd garderob, som idag används som förvaring men kan ha en mängd
användningsområden, till exempel som spelrum, hemmabio, ytterligare ett sovrum
eller som kontor.

Halvvägs ner för trappan till nästa nivå finns en trädörr, bakom vilken finns
maskinrummet och även ett stort förvaringsutrymme. En vinkällare ligger på nästa
våning och en gästtoalett finns till vänster, precis innan man går in i ett annat
vardagsrum med utrustat pentry. Ett praktiskt utrymme för gäster eller familj som bor
på denna nivå. Nere i korridoren till vänster finns ytterligare ett stort dubbelrum med
inbyggda garderober, spektakulära badrum och jacuzzi med utsikt över det vackra blå
havet. Detta sovrum har också en egen utomhusterrass.

Dörrar leder ut från vardagsrummet på denna nivå till en uteservering varifrån det
finns direkt tillgång ner till det imponerande spaet med floatarium och bastu samt
gymmet. Det finns ytterligare ett dubbelrum med havsutsikt och eget badrum.

lucasfox.se/go/jav34461

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Spa, Jacuzzi, Gym,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Interiör,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
Balkong
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Trappor tar dig ner till den spektakulära 15x9 meter långa poolen med utsikt över
havet. Från denna poolterrass har du direkt tillgång till en stig som leder till viken
nedanför. En verkligt unik funktion för att kunna komma åt havet direkt från
bekvämligheten av ditt hem.

Denna spektakulära fastighet i frontlinjen erbjuder fantastisk utsikt över havet och
kusten. Alla sovrum är rymliga, har havsutsikt och har tillgång till egna uteterrasser
med utsikt över havet. Du kommer aldrig att tröttna på den spektakulära utsikten,
denna fastighet måste ses.
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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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