
SÅLD

REF. JAV35250

625 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 3 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  30730

3
Sovrum  

2
Badrum  

190m²
Planlösning  

1.510m²
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 enplansfastighet byggd över en platt tomt i det
eftertraktade området Montgo Valls. Nära till alla
bekvämligheter, med en lantlig aspekt och de mest
fantastiska vyerna och solnedgångarna.

En väl presenterad och underhållen villa med 3 sovrum i det vackra
landsbygdsområdet i Montgo Valls. Den historiska stadskärnan i Javea med sina
tapasbarer, inomhus- och utomhusmarknad ligger på kort avstånd, denna fastighet
ligger i ett område med stor efterfrågan.

Fördelad över en enda nivå med separat kök och grovkök, vardagsrum/matsal i 2
plan, villan erbjuder 3 dubbelrum av bra storlek med inbyggda garderober.

Med franska dörrar som leder från de 3 mottagningsrummen till trädgården, har
fastigheten en solig aspekt och enkel kommunikation för att leva utomhus.

Det finns ett trädäck/chill out-område som har byggts för att njuta av de fantastiska
solnedgångarna som villan har och ett segel för att ge skugga under varma dagar.

En helt privat tomt med pool omgiven av gräsmatta och olika fruktträd inklusive
citron, aprikos och fikon. Trädgården ger många hörn skuggiga och soliga för att
koppla av och njuta av utsikten och lugnet.

Det finns en enda carport och gott om terrängparkering för alla fordon och gäster.

Ett mycket lugnt område med enkel tillgång till landsbygden och de olika omgivande
bekvämligheterna, denna fastighet är idealisk för året runt boende eller alternativt
skulle generera en lukrativ hyresinkomst om den används som ett andra boende.

lucasfox.se/go/jav35250

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Öppen spis,
Luftkonditionering, Förråd, 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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