
REF. JAV34733

2 950 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 8 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

8
Sovrum  

4
Badrum  

533m²
Planlösning  

6.291m²
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

Spektakulär finca till salu nära stranden i Javea.

Denna exklusiva magnifika privata finca ligger bara några minuter från det berömda
strandområdet Javea, med sina fina restauranger och butiker.

Kvaliteten på denna finca är av högsta klass, och den består av rymliga lounger,
matplats, ett modernt fullt utrustat kök, 8 sovrum, 4 badrum, en separat lägenhet
med eget kök och badrum och en stor entréhall med en svepande majestätisk trappa
som leder till första våningen och olika förvaringsytor.

Fincaen har många funktioner som en stor Tosca öppen spis och även Tosca valv som
ligger runt villan.

Det finns ett stort täckt naya- område med spektakulär havsutsikt och även utsikt
över Jávea mot berget Montgo, täckt uteservering från huvudköket och många
ytterligare täckta områden runt poolen.

Det finns en stor terrass runt den njurformade poolen, med många täckta områden
att koppla av och äta med familj och vänner.

I den hisnande trädgården kan du fördjupa dig i naturen med de livliga färgerna i
denna mycket speciella medelhavsträdgård med mogna gräsmattor, en mängd
palmer, vacker utsikt över bergen och havet.

De vackert anlagda trädgårdarna, med många skuggiga områden och platser att
förlora dig själv i Medelhavets livsstil, gör denna finca till det främsta valet för
familjer som verkligen vill börja njuta av Medelhavets livsstil.

Uteområdet har också en stor grill/kök och matplats, en tennisbana i full storlek och
många utomhus täckta områden för att koppla av och njuta av denna magnifika
trädgård

Fastigheten omfattar 533 kvm och ligger på en tomt om 6 291 kvm.

Som du kan se på bilderna är detta en unik möjlighet att hitta en fastighet så vackert
inredd och så nära alla typer av bekvämligheter som Jávea har att erbjuda, perfekt
lämplig som familjehem men också för alla att bara njuta av avskildheten och
perfektionen av denna spanska finca.

Det är en fastighet som har allt du behöver för att njuta av lyxen i medelhavsstilen.

lucasfox.se/go/jav34733

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Tennisbana, Utrustat kök,
Uppvärmning, Öppen spis,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, 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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