REF. JAV35994

3 900 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien » Costa Blanca » Jávea » 03730
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925m²
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Badrum

Planlösning

Totalyta
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ÖVERBLICK

Detta designade höglyxiga villaprojekt med 4 sovrum
ligger med utsikt över den berömda Granadella-stranden
i Jávea, som har röstats fram som en av de bästa
stränderna i Spanien vid ett flertal tillfällen.
Beläget i ett av de mest prestigefyllda och vackra områdena på Costa Blanca, La
Granadella Jávea.
lucasfox.se/go/jav35994

Detta designade höglyxiga villaprojekt med 4 sovrum ligger med utsikt över den
berömda Granadella-stranden i Jávea, som har röstats fram som en av de bästa
stränderna i Spanien vid ett flertal tillfällen.
Villans unika söderläge kommer att ge dig oöverträffad utsikt över Medelhavet och
naturskog och berg.

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Naturligt ljus,
Parkering, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Nybyggd, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster, Domotiskt system

Den noggrant designade planlösningen skapar tre våningar som alla utnyttjar den
fantastiska utsikten från varje fönster och ger otroligt ljus till denna rymliga lyxvilla.
Byggd på en tomt på 925 m2 blir villan 677 m2 fördelat på 3 våningar och består av 4
stora dubbelrum alla med eget badrum.
Från vardagsrummet och köket har du en spektakulär utsikt över Granadellabukten.
Utanför kommer du att ha uteserveringar och en stor infinitypool med utsikt över det
blå Medelhavet.
Trädgårdarna i villan kommer att anläggas med palmer och medelhavsväxter och
buskar.
Villan kommer att ha många lyxiga extrafunktioner inklusive ett domotiskt system
och integrerad styrning av automatiska persienner och fönsterluckor, ljus och många
andra funktioner, lyxiga badrumsmöbler, golvvärme, luftkonditionering,
videointercom och ett larmsystem och många andra lyxiga funktioner.
Denna spektakulära villa är färdig med endast de finaste moderna högklassiga
materialen med ingenting kvar att detaljera genom hela villan.
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Som du kan se av fotografierna kommer detta att vara den perfekta villan att njuta
av, med sina hisnande vyer och den fantastiska medelhavsstilen, nära till alla
bekvämligheter, perfekt lämplig som ett familjehem men också för alla att bara njuta
av avskildheten och perfektionen av denna villa är det en fastighet som har allt du
behöver för att njuta av den lyxiga medelhavsstilen.

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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