
SÅLD

REF. JAV34552

679 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Sovrum  

3
Badrum  

165m²
Planlösning  

1.133m²
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 renoverad fristående villa som är fördelad på 2
plan. Mycket privat och lugnt läge med öppen, grön utsikt.

Vackert presenterad och renoverad, denna fastighet är fördelad på 2 separata nivåer.

Att gå in på tomten på gatunivå leder till en utomhusparkering utanför vägen och in i
trädgården, som har anlagts i medelhavsstil med många mogna träd och växter. Villan
ligger mitt på tomten, vilket möjliggör olika terrasser för att njuta av sol och skugga.

Det övre planet består av vardagsrum/matsal med öppen planlösning som har ett
mycket soligt läge, pelletsbrännare och direkt tillgång ut till en stor uteservering med
möjlighet att dra över en markis om det behövs. Köket är fullt utrustat och har direkt
tillgång till utsidan. Alla 3 sovrummen på denna nivå har inbyggda garderober och
befälhavaren har ett eget badrum, med ett extra familjebadrum också tillgängligt.

Den lägre nivån erbjuder högt i tak och samma ljusa och ljusa känsla. Med 2
dubbelrum, duschrum och toalett. Pentryt har inbyggda skåp och är öppen
planlösning med ett litet vardagsrum/matsal.

Den öppna utsikten kan avnjutas från alla håll, men speciellt från den upphöjda
terrassen med träpergola och stor chill out/soffa.

Villan är idealisk för permanent boende, för en familj med flera generationer eller
som en lukrativ hyresfastighet, som ger en hög inkomst. Fastigheten kan säljas med
turistlicens på plats.

Med tvåglasfönster, uppvärmning och luftkonditionering överallt, behövs det få eller
inga investeringar för att njuta av fastigheten omedelbart.

lucasfox.se/go/jav34552

Utsikt över bergen, Uppvärmd pool,
Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Parkering, Utrustat kök, Turistlicens,
Öppen spis, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, 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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