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ÖVERBLICK

5 sovrum magnifik privat villa till salu i Javea, Costa
Blanca

Denna exklusiva magnifika privata villa i Ibiza-stil ligger i Javea, omgiven av naturlig
skönhet.

Villan i Ibiza-stil ligger på en mycket privat 5990 kvadratmeter platt tomt, med en
total konstruktion på över 500 kvadratmeter.

Kvaliteten på denna villa är av högsta klass och har totalrenoverats med
naturmaterial, och den består av rymlig lounge med öppen spis från Tosca, matplats,
ett ljust kontor med utsikt över trädgården, ett modernt fullt utrustat kök med
grovkök som leder till ett område som kan vara ett biorum eller gym, 4 sovrum med
eget badrum, en stor imponerande innergård och även en separat lägenhet med ett
sovrum med eget badrum på fastighetens tomt.

I den hisnande stora platta trädgården kan du fördjupa dig i naturen med de livfulla
färgerna i denna mycket speciella medelhavsträdgård med mogna gräsmattor, en
mängd palmer, vacker utsikt över bergen.

Uteområdet har också en mycket stor 25 x 5,5 m pool och en täckt lyxig cabana med
kök och matplats, och många utomhusområden för att koppla av och njuta av denna
magnifika trädgård

Nås via en stor privat uppfart runt trädgården, som leder till parkeringsplatsen med 2
bilportar och ett slutet garage som leder upp till huvudentrén till villan med original
Tosca-trappa och dubbla trädörrar med en Tosca-omfattning som öppnar upp mot en
stor innergård.

De vackert anlagda trädgårdarna med många skuggiga områden och platser där du
kan koppla av i Medelhavets livsstil, gör denna villa i Ibiza-stil till det främsta valet
för familjer som verkligen vill börja njuta av den avslappnade medelhavsstilen.

Som du kan se på bilderna är detta ett unikt tillfälle att hitta en finca så vackert
inredd och nära alla sorters bekvämligheter som Jávea har att erbjuda, perfekt
lämpad som familjehem men också för alla att bara njuta av avskildheten och
perfektion av denna villa i Ibiza-stil!

lucasfox.se/go/jav35468

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Parkering, , Utrustat kök, Uppvärmning,
Öppen spis, Luftkonditionering, Lekplats,
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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