
SÅLD

REF. JAV34734

625 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Sovrum  

4
Badrum  

330m²
Planlösning  

1.000m²
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

Vacker villa i traditionell stil till salu i ett av Jáveas mest
exklusiva områden.

Denna stora villa med 5 sovrum och 4 badrum med härlig utsikt över Montgo och
landsbygden i Jávea. Fördelad över 3 våningar, skulle denna villa vara ett perfekt
familjehem eller en fantastisk hyresfastighet.

Huvudvåningen har ett stort vardagsrum och matsal med öppen planlösning med ett
kök i öppen planlösning, som leder till vardagsrummet med 2 dubbelrum ett med
eget badrum och ett med ett familjebadrum, båda sovrummen har inbyggda
garderober och en trevlig trädgård utsikt från fönster och altandörrar.

Den övre våningen består av ytterligare ett stort dubbelrum med eget badrum plus
en klädkammare och en utomhusbalkong med utsikt över Montgoberget och
landskapet.

Bottenvåningen har ytterligare 2 sovrum, ett stort lyxigt badrum och en bra yta som
nu används som gym, lekrum, TV-rum, och kan även användas som ytterligare ett
sovrum eller ett biorum.

Utanför hittar vi en mogen medelhavsträdgård med olika träd, buskar och växter som
ger en frodig atmosfär.

En stor terrass med pool, naya och en ny utomhusbar.

En högkvalitativ fastighet i ett eftertraktat område som måste ses för att uppskattas.

Bebyggelsen har nätgas, avlopp. Visning rekommenderas starkt av denna vackra villa
med ett fantastiskt läge.

lucasfox.se/go/jav34734

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Dubbla fönster, Balkong
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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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