
SÅLD

REF. JAV34986

995 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Sovrum  

4
Badrum  

380m²
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

En vacker villa med 5 sovrum belägen nära sandstranden
Arenal med fristående lägenhet.

Beläget i ett av de mest eftertraktade områdena, erbjuder denna rymliga familjevilla
fantastisk panoramautsikt över havet och bergen på ett läge, bara en kort bit från
sandstranden Arenal och med den historiska stadskärnan i närheten.

Stora elektriska träportar leder in till den mycket privata tomten med rymlig
parkering och en stor carport.

Fastigheten är fördelad på 2 huvudvåningar, med en fristående lägenhet på ett lägre
plan.

Bottenvåningen består av ett separat kök med inbyggda skåp och matsal, ett stort
vardagsrum/matsal med öppen planlösning, som alla öppnar ut mot nayaterrassen
med utsikt över poolen och trädgården. De 2 gästrummen ligger också på denna nivå,
ett med eget badrum, med ett extra familjebadrum.
Mastersviten upptar övervåningen med eget badrum och öppen terrass med utsikt
över havet, Montgo, gamla stan och Cuesta San Antonio. En extern trappa leder till
den fristående 2-rumslägenheten med amerikanskt kök, vardagsrum och öppen
terrass.

Fastigheten har golvvärme genom gasledning och luftkonditionering i hela.

Tomten är muromgärdad och inhägnad och har anlagts kraftigt med medelhavsväxter
och träd inklusive palmer, oliver och yucca. Den nedre delen av trädgården har lagts
till gräsmatta och det finns ett automatiskt bevattningssystem genomgående.

Väster om poolen finns ett sommarkök komplett med grill, inbyggd gasspis och
bardel. För att komplettera det underhållande området utanför, finns det en dusch
och garderob. Denna fastighet är mycket välbyggd och presenteras i gott skick.

En fantastisk villa för underhållning, familjeliv och en som skulle ge en hög
hyresinkomst om det skulle behövas.

lucasfox.se/go/jav34986

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Swimming pool, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Öppen spis,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, Dubbla fönster
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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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