
REF. JAV35236

1 050 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Benissa, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Benissa »  03720

4
Sovrum  

5
Badrum  

408m²
Planlösning  

1.600m²
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

Ett superbt hus med 4 sovrum och 5 badrum, inbäddat på
en exceptionellt stor tomt på 1 600 m² i Fanadix-området
i Benissas enastående kustlinje.

Ett superbt hus med 4 sovrum och 5 badrum, inbäddat på en exceptionellt stor tomt
på cirka cirka kvm, i Fanadix-området i den enastående Benissa-kusten. Det är bara 3
minuters bilresa till några av de vackraste vikar och vikar på norra Costa Blanca,
tillsammans med en 5-minuters bilresa till den medeltida gamla staden Benissa själv
med sina kullerstensgator, historiska huvudtorg och enastående arkitektur. Du
kommer att bli bortskämd med valmöjligheter med aktiviteter och matställen inom
kort avstånd från denna fantastiska fastighet.

Huset i sig är en designers dröm, med hänsyn till den vackra öppna utsikten över
Medelhavet, den sydliga aspekten och gör det mesta av tomtens integritet, det är
ljust och luftigt genomgående med en modern, men med en bekväm känsla. Husets
vardagsrum är värd för ett nyrenoverat kök och matplats i öppen planlösning som
leder till en härlig täckt matterrass, och även till en bekväm daglounge med utsikt
över poolområdet.

Vi tar oss sedan igenom till hjärtat av hemmet - en vacker kväll/vinterlounge med
öppen spis, varifrån vi har tillgång till 3 fantastiska sovrum - varav 2 har stora
badrum och alla har massor av inbyggda- i garderober. Från den centrala loungen har
vi också tillgång till ett härligt solrum, fyllt med ljus och perfekt för avkoppling och
den viktiga vintersolen för att hålla värmeräkningarna i schack.

Utöver de allmänna sällskapsytorna i detta hem erbjuder det också en briljant
mångsidig bottenvåning som för närvarande är värd för ett skönhetsterapirum, ett
stort badrum, ett grovkök, 2 garage (varav ett används som verkstad av den
nuvarande ägaren ) och ytterligare en gästsvit.

Fastighetens yttre marker är utformade för att till fullo njuta av Medelhavets livsstil,
med en 8 x 5 m pool, en härlig privat solterrass med grill och chill out lounge under
en träpergola för att ge den viktiga skuggan från sommarsolen, tillsammans med
olika terrasser som för närvarande planteras med Yucca, Oleander, Palmer, Aloe Vera,
olika citrus- och johannesbrödträd och kaktusar.

lucasfox.se/go/jav35236

Trädgård, Swimming pool, Garagem privada,
Parkering, Utrustat kök, Skönhets salong,
Öppen spis, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Grillplats,
Dubbla fönster, Chill out plats

REF. JAV35236

1 050 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Benissa, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Benissa »  03720

4
Sovrum  

5
Badrum  

408m²
Planlösning  

1.600m²
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.se/go/jav35236
https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


Sammantaget är detta hus en fantastisk fastighet i ett av de vackraste områdena på
Costa Blanca. Denna fastighet kommer att göra det möjligt för icke-EU-medborgare
att få ett Golden Visa, vilket tillåter obegränsade vistelser eller till och med
uppehållstillstånd inom Spanien. För ytterligare information om visum och
uppehållsalternativ, kontakta oss idag.

Kontakta oss idag för att ordna din privata visning av denna fantastiska fastighet -
endast efter överenskommelse.
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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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