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ÖVERBLICK

En underbart renoverad villa i söderläge vid vattnet med
hisnande panoramautsikt över havet över kusten och
infinitypool.

Denna imponerande fastighet ligger på den högsta punkten på en av Jáveas mest
eftertraktade gator, nära den prisbelönta stranden Granadella, två gånger framröstad
till den bästa stranden i Spanien. Detta unika läge erbjuder en speciell utsiktspunkt
över kusten och fullständig avskildhet.

Villan renoverades 2018, med byggmaterial av högsta kvalitet och designad för att
dra nytta av fantastisk utsikt från alla de enorma fönstren, och för att vara lite
underhållsfri, vilket säkerställer att de speciella stunderna som spenderas i detta
hem njuts maximalt.

Designen ger en autentisk medelhavskänsla, inklusive handgjorda hydrauliska
plattor, stendetaljer från berget, mogna lokala växter, en Toni Mari designad
smidesgrill och Capri-stengolv.

Fastigheten nås via två slutna garageplatser, med parkering för 2 bilar och
motorcyklar och cyklar, sedan trappsteg leder till ytterdörren och entréhallen. Det
finns möjlighet att installera en plattformshiss till huvudbostaden vid behov.

Själva villan är bekvämt fördelad över två huvudnivåer; med två sovrum, två badrum
och det huvudsakliga inomhusutrymmet på nedre plan, och två sovrum inklusive
huvudsviten på övre plan.

På nedervåningen leder entrén till ett rymligt sovrum på vardera sidan, ett med eget
badrum med dubbla handfat och regnvattendusch, och det andra med tillgång till ett
härligt badrum med hydrauliskt kakel och en privat terrass.

Tre trappsteg leder upp till vardagsrummet, matsalen och köket i öppen planlösning,
som har designats skickligt för att maximera den magnifika utsikten. Vardagsrummet
är lugnt och fridfullt och erbjuder medelhavsdetaljer som den svängda
terrakottatrappan som leder upp till de ytterligare två sovrummen.

Köksdelen har öppen planlösning, med porslinsbänkskivor, Franke-ugn, Siemens
induktionshäll och Liebherr kyl och frys, och med Medelhavet bakom de enorma
fönstren från golv till tak och balkongen i rostfritt stål i båtstandard ger det verkligen
känslan av att segla över havet.

lucasfox.se/go/jav35975

Utsikt över bergen, Strand, Havsutsikt,
Trädgård, Terrass, Swimming pool, Gym,
Garagem privada, Naturligt ljus, Mosaikgolv,
Högt i tak, Parkering, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Turistlicens, Solpaneler,
Renoverad, Panoramautsikt, Öppet kök,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats, Balkong, 
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Den övre våningen av fastigheten består av ett gästrum med eget badrum med privat
terrass och utsikt över Montgó, plus huvudsovrummet med omklädningsrum,
kontorsutrymme, eget duschrum och en stor, söderläge och privat terrass, perfekt för
att sola i hela huset. år och alla som erbjuder den spektakulära havsutsikten.

Utsidan av fastigheten har byggts omtänksamt och erbjuder olika terrasser över fem
nivåer, med bekväm åtkomst via Capri-stentrappa mellan dem. Det finns en
matterrass på den norra fasaden, som erbjuder ett svalt ställe att äta på på
sommaren.

På den soliga södra storleken, och bara några steg nedanför köket och huvuddelen av
huset, anländer vi till den otroligt rymliga matterrassen, med kakelplattor och
oberoende tillgång för gästerna, så att de kan träffa värdarna direkt vid utanför
underhållande område. Här finns ett litet relaxrum med eget badrum. Detta område
kan användas som ett femte sovrum om det behövs, och erbjuder annars den
perfekta studie-, studio- eller utomhuslivsdelen.

I anslutning till denna rymliga terrass finns en skräddarsydd inbyggd grill och
sommarkök, gjord av den berömda lokala skulptören Toni Mari, med köksbänkar,
diskbänk och en central grill. Också på denna nivå finns en 8x4m infinitypool med
saltvatten, som smälter sömlöst in i Medelhavet utanför. Det finns gott om utrymme
runt poolen för att koppla av i solskenet, och även en smart täckt sittgrupp där du
kan koppla av i skuggan. Det finns också ett duschrum och toalett på denna nivå.

På den lägsta nivån av fastigheten finns ett andra studioutrymme, vilket skulle göra
den perfekta gästsviten, med sovrum, badrum och privat balkong bland pinjeträden
och bougainvillea och otrolig utsikt längs kusten.

Förutom de hisnande vyerna och den vackra designen, är de praktiska funktionerna
hos denna fastighet, som inkluderar: ett 4,8 kW fotovoltaiskt solpanelsystem som
säkerställer att elkostnaderna är minimala, satetisk värmeisolering, golvvärme och
kylsystem via ett Daikin värmepumpsystem, varm och kall luftkonditionering,
stöldskydd, bullerreducerande Schüco-fönster, med solfilter, sömlösa dolda ramar
och argon termisk brytning och iroko exotiskt trä inredningssnickeri.

Fastigheten säljs fullt möblerad med körsbärsmöbler i lövträ och befaller också en
vacker hyresavkastning! Vänligen fråga för ytterligare information.

Kontakta oss för mer information.
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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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