
SÅLD

REF. JAV34958

875 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Sovrum  

4
Badrum  

258m²
Planlösning  

1.550m²
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 fantastisk fristad i Javeas eftertraktade Montgó-
område, med solig sydlig aspekt och spektakulära vyer.

En underbar enplansfamiljevilla med hisnande utsikt över Montgo och dalen, belägen
i ett lugnt läge med spektakulära uteplatser.

Denna otroligt privata egendom har en avbruten utsikt i bakgrunden av Montgó-
berget i norr, och vidsträckt öppen utsikt över dalarna och de omgivande byarna i
söder.

En av de unika aspekterna av denna villa är att huvudbyggnaden ligger på en nivå,
med en otroligt rymlig 5 välvd naya-terrass som har utsikt över poolen och
utomhusområden med oändlighetsutsikt.

Fastigheten ligger i slutet av en återvändsgränd och nås via elektriska grindar vid sin
imponerande entré med svepande uppfart som leder genom de uppvuxna
trädgårdarna upp till entréområdet med dubbelgarage och gott om terrängparkering.

Villan byggdes 1998, i en autentisk Levante-stil, inklusive traditionella detaljer som
takbjälkar och fat i trä, valv av toscasten och tvåglasfönster i trä och altandörrar.

Vi går in i villan via en veranda och entréhall, gästtoalett, och omedelbart möts vi av
ett öppet vardagsrum och matplats, fullmatat av naturligt ljus från den andalusiska
uteplatsen i norr, högt välvt tak och den charmiga 5-valvda naya terrass med
fantastisk utsikt mot söder.

Det inre vardagsrummet leder ut till nayaterrassen från alla rum och består av:
vardagsrum med öppen spis, separat matsal, ett vintertid mysigt/TV-rum med pentry,
plus ett fullt utrustat kök med separat tvättstuga.

På huvudplanet finns också 3 dubbelrum, som alla har eget badrum och har inbyggda
garderober. Det största sovrummet ligger på den östra sidan av fastigheten för
utmärkt sol först på morgonen, och de 2 gästsviterna ligger på den västra sidan, vilket
säkerställer att fastighetsägare och gäster drar nytta av avskildhet.

Det fjärde sovrummet, kärleksfullt känt som "Garden Suite" är helt separat och ligger
på den nedre våningen av fastigheten. Detta erbjuder en bekväm svit med plats för
gäster att sitta och njuta av det lugna läget med ett litet kylskåp och kaffeavdelning,
dina gäster vill inte lämna.

lucasfox.se/go/jav34958

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Dubbla fönster
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För oss ligger det sanna hjärtat av den här fastigheten i de enastående exteriöra
bostadsytorna, som alla njuter av den spektakulära utsikten och har utsikt över den
härliga 10x5m poolen, inklusive en av de största naya-terrasserna vi har sett. Det
finns också en täckt terrass med egen matplats, ett fullt utrustat sommarkök och ett
badrum med dusch för poolområdet - det perfekta utrymmet för att njuta av soliga
dagar eller koppla av i skuggan.

När det gäller trädgården har vi mogna träd och växter inklusive citrusfruktträd,
palmer, bougainvillea, plus en rad lokala krukväxter. Det finns ett automatiskt
bevattningssystem och trädgården har utformats speciellt för att vara ganska lågt
underhåll, samtidigt som den behåller autentisk medelhavscharm.

Praktiska funktioner inkluderar: Dubbelglasade träfönster, takfläktar i sovrummen,
plus luftkonditionering i sovrummet och Garden Suite, golvvärme med gas, privat
gastank, automatiskt bevattningssystem, elektriska entrégrindar, larm, plus ett
underbyggt förråd område och poolpumprum.

En enastående fastighet, för familjeboende, som hyresinvestering eller som
fritidshus.
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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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