
SÅLD

REF. JAV35439

5 800 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

6
Sovrum  

8
Badrum  

420m²
Planlösning  

2.261m²
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 lyxig, 6 sovrum, sydostläge fastighet med hisnande
panoramautsikt över havet till salu i ett av de mest
exklusiva områdena i Jávea.

Denna vackra fastighet i frontlinjen kommer att fängsla dig i det ögonblick du går
genom portarna. Beläget i ett exklusivt läge, med den mest spektakulära
panoramautsikten över havet och kusten som flankerar 3 sidor av hemmet, gör
denna fastighet verkligen unik. Beläget på en platt tomt, med vackra gräsmattor,
palmer, inhemska blommor och buskar, är trädgården en oas av lugn och skönhet.

Portarna till fastigheten öppnar mot en asfalterad yta, vilket möjliggör enkel åtkomst
och parkering för olika fordon. En andra grind välkomnar dig till en annan stor,
vackert asfalterad entré med gröna palmer och buskar, som leder mot den täckta
verandan och entrédörren i trä. När du kommer in i hemmet dras dina blickar mot
havsutsikten och den imponerande interna poolen och avkopplande relaxavdelning
med dagbädd. Ett välkomnande barområde ligger precis före vardagsrummet och
perfekt för att umgås med vänner. Det fullt utrustade köket med central ö är idealiskt
beläget bredvid matsalen.

När du kommer in i det rymliga vardagsrummet och matsalen till vänster, är du
begåvad med utsikt över havet och kusten på 3 sidor. Oavsett var du tittar blir du
hänförd av de fantastiska vyerna. Trappor i slutet av loungen leder upp till ett
avslappningsrum med 360* utsikt, perfekt för att koppla av med en god bok eller för
den blivande konstnären, utsikten kommer inte att göra dig besviken. Från detta rum
har du även tillgång till en stor takterrass.

Vardagsrummet leder direkt ut till poolterrassen, infinitypoolen och
trädgårdsområdet. Det finns också en ytterligare chill out terrass och sommarkök i
slutet av trädgården. Med den häpnadsväckande utsikten över havet och kusten runt
om, kommer du aldrig att tröttna på att njuta av detta utomhusutrymme, ett perfekt
område för avkoppling.

lucasfox.se/go/jav35439

Utsikt över bergen, Strand, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Inomhuspool, Gym,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Turistlicens, Tjänsteentré,
Solpaneler, Renoverad, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Interiör,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Chill out plats
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En hall från entrén leder till 3 dubbelrum. För det första finns en praktisk gästtoalett
precis utanför entrén, sensorlampor lyser upp längs hallen till de vackra sovrummen,
alla med inbyggda garderober och badrum och spektakulär havsutsikt. Den stora
mastersviten har 2 badrum och har även en trappa som leder till ett annat rum på
nedervåningen, som för närvarande används som kontorsutrymme. Här finns
ytterligare en klädkammare, dusch och separat toalett. Från denna kontorsyta finns
även direkt tillgång ut i den vackra trädgården.

Denna fastighet har ett separat pensionat med egen pool. Pensionatet har 2
dubbelrum, ett stort vardagsrum och matplats samt ett fullt utrustat kök.

På den nedre våningen av detta hem leder en separat ingång till ett stort vardagsrum
med eget badrum och stor inbyggd garderob, perfekt för en anställd/hushållerska.
Detta rum kan även användas för ytterligare gästboende.

Det finns ett mycket stort grovkök och ett fullt utrustat gym med toppmodern
sportutrustning.

Detta hem har verkligen allt, med spektakulär utsikt över havet och kusten, måste
denna vackra fastighet ses!
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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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