
FASTIGHET I EXKLUSIV FÖRSÄLJNING

REF. JAV35965

2 750 000 € Hus/Villa - Till salu - Fastighet i exklusiv försäljning
Excellent hus/villa med 10 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

10
Sovrum  

9
Badrum  

1.107m²
Planlösning  

550m²
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 vackert restaurerad och presenterad fastighet som
består av många bostäder belägna i Javeas gamla
stadsdel med det mest fantastiska takterrassområdet och
utsikt över Javeas skyline.

Unik möjlighet att köpa de mest sällsynta juvelerna; över 1 100 m2 utmärkt belägen
fastighet, i centrum av Jáveas historiska centrum.

För närvarande fördelat på olika fastigheter som inkluderar: ett charmigt radhus, som
mäter över 500m2, privata terrasser med havsutsikt och pool, 2 kommersiella
enheter och 2 lägenheter.

Detta charmiga radhus, komplett med fantastiska terrasser och pool, 3-valv naya-
terrass med havsutsikt och ett 5-bilsgarage är en kunglig egendom i sig. Det
huvudsakliga boendet kan nås antingen via det integrerade garaget eller på gatunivå,
vilket ger bekväm tillgång till de lokala marknaderna och restaurangerna till fots och
för att komma bekvämt med bil.

Bostadsytan är till övervägande del fördelad över 3 våningar med hisschaktutrymme
tillgängligt för att erbjuda privat tillgång till hiss mellan dem. Det finns en bred
mottagningshall, som historiskt har använts för vagnar och djur att komma in i, en
privat kontorsyta, otroligt rymligt mottagningsrum, med två sittplatser och matplats,
som alla flyter på underbart till de stora terrasserna till den södra delen av huset.
fastighet, och som även har bekväm tillgång till kök och grovkök.

De otroligt privata terrasserna är ett fantastiskt inslag i detta hem, och erbjuder
bekväma uteserveringar och sittplatser att njuta av under hela året. Den skyddade
innergården med mogna bittra apelsinträd ger en varm, solig plats på vintern, och
nayaterrassen med tre valv, byggd med de ursprungliga toscabågarna, erbjuder en
enorm matplats och en mysig sittgrupp med utsikt över Javeas skyline till havet och
njuter av den svala, sydliga brisen på sommaren. Terrasserna omger en fantastisk
pool, med motström för träning och väggar av natursten och terrakotta. För gästerna
finns det ett omklädningsrum i anslutning till poolen, med duschar, WC och
omklädningsrum, plus en separat tvättstuga och dold torkterrass för att säkerställa
att gästerna har alla artiklar tillgängliga för dem.

lucasfox.se/go/jav35965

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Marmorgolv, , Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Renoverad, Öppen spis,
Inbyggda garderober, Förråd, Chill out plats
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Den första våningen i denna fastighet består av familjeboende, med tre dubbelrum
och två badrum, inklusive en majestätisk mastersvit med sovrum, omklädningsrum,
badrum, vardagsrum och tillgång till en underbar täckt terrass komplett med trädäck,
och som har utsikt över terrasserna. Det finns ett andra familjebadrum också på
denna nivå för resten av familjen.

Den andra nivån av denna fastighet kan göras helt oberoende eftersom den drar
nytta av en privat gata, inklusive garageplats för en motorcykel. Detta område skulle
historiskt ha använts som ¨Cambra¨, vindsutrymmet där jordbruksinstrument
lagrades och druvorna torkades. Det har underbart omvandlats till ett öppet område
med dubbel höjd, med rundade fönster, vardagsrum och matplats, balkong, sovrum,
badrum och kök, plus en underbar öppen planlösning med tillgång till en kontorsyta
och ett litet andra sovrum.

Fastigheten har genomgående högt i tak med bjälkar och tunnor, användningen av
lokala traditionella material som tosca-stenväggar och valv samt marmorgolv.
Rummen är rymliga och behåller värmen och kylan, beroende på årstid, på grund av
väggarnas otroliga soliditet och den oljeeldade centralvärmen.

För angelägna investerare som uppskattar charmiga och karaktärsfulla fastigheter,
eller alla som letar efter ytterligare utrymme; Det finns även två fristående
lägenheter att köpa som kan integreras i huvudbyggnaden. Det finns en lägenhet med
3 sovrum och 2 badrum och en lägenhet med 2 sovrum och 2 badrum. var och en med
oberoende tillgång och privata uteplatser. Det finns också två fristående
kommersiella enheter. Både lägenheterna och kommersiella enheterna erbjuder ett
intressant investeringsalternativ, med utmärkta hyresavkastningar, och kan köpas
tillsammans för ytterligare 550 000 EUR. Dessa fastigheter kan integreras i
huvudfastigheten, eller omfördelas och säljas självständigt vid behov.

Förutom den unika takterrassen är det stora garaget med enorma förråd och
parkering för olika fordon ett ovanligt och mycket eftertraktat inslag i hjärtat av
Gamla Stan.

Ett exceptionellt och mycket ovanligt radhus som skulle vara ett idealiskt hem för
alla generationer eller familjestorlekar, eller också en mycket intressant
investeringsmöjlighet med de olika tillgängliga hyresintäkterna.
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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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