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895 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Sovrum  

3
Badrum  

330m²
Planlösning  

1.610m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Vackert, traditionellt 5-rumshus med panoramautsikt
över havet och bergen i ett lugnt eftersökt
bostadsområde i Jávea, Costa Blanca.

Elektriska grindar välkomnar oss till fastigheten, med gott om plats för att parkera
olika fordon och tillräckligt stor för att rymma en husbil eller båt. Vi blir omedelbart
fängslade av den vackra utsikten över havet och bergen tack vare detta hems
avundsvärda läge. En inbjudande, avkopplande täckt sittgrupp ligger vid entrén, en
underbar plats att ta in den spektakulära utsikten. Entrén till bostaden leder in till en
inglasad nayaterrass och rakt fram ut till den stora terrassen i söderläge med utsikt
över poolområdet.

Loungen i huvudbyggnaden har stora fönster som låter ljuset falla in och erbjuder en
spektakulär utsikt mot Montgo och havet. En perfekt plats att sitta och njuta av
utsikten, oavsett om det är solskenet över bukten eller det glittrande ljuset från
Jávea på kvällen, kommer dessa vyer inte att göra dig besviken.

Det traditionella fullt utrustade köket har en gasspis och elektrisk ugn och hemmet
har gascentralvärme samt luftkonditionering och en vedeldad kassettspis i
vardagsrummet. Huvudbyggnaden har 3 dubbelrum och 2 badrum, varav ett har eget
badrum till master bedroom. En hall leder ut från vardagsrummet till sovrummen och
erbjuder även direkt tillgång ut till den stora terrassen i söderläge. Denna terrass är
delvis täckt med en grill och en sittgrupp. Detta härliga hem har många sittplatser
utomhus och en unik egenskap är det faktum att det finns terrasser på båda sidor av
hemmet, norr och söderläge, så oavsett om du njuter av sommar- eller vintersolen,
eller föredrar att koppla av i skuggan, detta hem låter dig njuta av allt.

En stor egenskap hos denna fastighet är den separata lägenheten med egen ingång.
Det privata garaget ligger intill lägenheten och används för närvarande som ett stort
förråd. Lägenheten har 2 dubbelrum och ett stort badrum, och har luftkonditionering.
Vardagsrummet och matsalen i öppen planlösning är ljus och luftig tack vare de stora
fönstren, som släpper in massor av dagsljus. Det fullt utrustade köket har öppen
planlösning mot vardagsrummet. Denna lägenhet är perfekt för utökade
familjemedlemmar, vänner på semester eller en idealisk hyresinkomstmöjlighet, som
redan åtnjuter en uthyrningslicens.

lucasfox.se/go/jav35353

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Turistlicens, Renoverad, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Interiör,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Chill out plats
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Uteplatsen erbjuder många sittplatser, du kan lata dig i en hängmatta mellan träden,
läsa en god bok i något av trädgårdens många lugna hörn eller njuta av
panoramautsikten över havet på takterrassen. Takterrassen gynnar också ytterligare
ett rum, som kanske kan användas som kontor, lekrum för barn eller ett annat
sovrum. Det finns 2 förråd i husets underbyggnad, varav ett för närvarande används
som grovkök och skafferi.

Denna vackra, traditionella villa, i sitt avundsvärda läge, med fantastisk utsikt över
havet och bergen, skulle göra det perfekta familjehemmet såväl som en stor
investeringsmöjlighet.
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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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