
REF. JAV35522

495 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 3 Sovrum med 45m² terrass till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
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3
Badrum  

109m²
Planlösning  

45m²
Terrass

+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 utmärkt radhus med 3 sovrum i området Montañar i
Javea.

Ett vackert radhus på en av de bästa platserna i Javea. Beläget i en unik utveckling,
mycket nära hamnområdet i Javea och bara några steg från stranden. Den fantastiska
utvecklingen har parkering framför byggnaden, är allt inhägnat och har en egen
gemensam pool. "A casa del pueblo" men i hamnområdet nära havet. Här hittar du
det bästa av två världar.

Radhuset är byggt över 3 våningar och har ett öppet vardagsrum och matplats, ett
amerikanskt kök, en hall, en terrasserad trädgård på baksidan, 3 sovrum, 2 badrum
och en gästtoalett.

Fastigheten har en härlig medelhavskänsla och en stil av tidlös elegans. Utrymmena
är perfekt tilltagna och huset har naturligt ljus och högt i tak.

Bottenvåningen har en hall, en toalett, ett dubbelhögt vardagsrum, en öppen
matplats, ett amerikanskt kök med utgång till en uteservering på ca. 40 m² alla
inmurade och med egen separat ingång. Det är också väldigt privat.

Den första våningen består av ett bra sovrum med fransk balkong och ett eget
badrum samt en hall med en sittplats som kan användas för en läshörna.

På andra våningen finns ytterligare 2 sovrum och ett badrum med duschkabin. Ett av
sovrummen har utsikt över havet.

Alla sovrum har garderober och båda sovrumsgolven har trägolv.

Fastigheten byggdes första gången 1980 men har renoverats under åren.

Fastigheten är ett utmärkt fritidshus samt en familjebostad för permanentboende. Ett
unikt hem i ett exceptionellt läge. Gångavstånd till alla bekvämligheter, havet,
stränderna och hamnen.

Kontakta oss gärna för mer information och för att boka en visning.

lucasfox.se/go/jav35522

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, Balkong
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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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