
SÅLD

REF. JAV35566

279 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 3 Sovrum med 30m² terrass till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03726

3
Sovrum  

2
Badrum  

131m²
Planlösning  

122m²
Totalyta  

30m²
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 vackert presenterat radhus med 3 sovrum beläget i
det lugna området på landsbygden i Benitachell, en kort
bilresa till byn med alla bekvämligheter.

Rymligt radhus i det välskötta komplexet Raco de Nadal, inte långt från centrum av
byn Benitachell och motorvägen i Benissa.

Fördelat på 2 huvudsakliga vardagsrum, med garageparkering på gatuplan och
integrerad tillgång till fastigheten. På bottenvåningen finns vardagsrum/matsal med
öppen planlösning och franska dörrar som leder ut till den söderläge naya-terrassen
och sedan till den privata, inhägnade trädgården. Köket är separat med inbyggda
skåp, elektriska apparater och täckt nytta terrass. Dessutom finns det ett sovrum
med dubbelsäng och ett komplett badrum på denna nivå.

Den övre våningen består av ytterligare 2 dubbelrum, båda med inbyggda garderober
och luftkonditionering, och direkt tillgång till en öppen terrass. Det finns ytterligare
en terrass på norra sidan att njuta av under sommarmånaderna.

Den gemensamma poolen och trädgårdarna erbjuder ett område med gräsmattor för
att sola med skugga och sol, och gott om utrymme för att simma och koppla av.

Med hälsovård, offentliga och internationella skolor i närheten, är denna fastighet
idealisk för året runt boende eller för klienten som pendlar regelbundet. Dessutom
erbjuder komplexet fantastiska faciliteter och utrymme för ett fritidshus som är lite
underhållsfritt.

lucasfox.se/go/jav35566

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Tvättstuga, Öppen spis, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats, 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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