
REF. JAV36018

3 700 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Moraira, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Moraira »  03724

4
Sovrum  

3
Badrum  

495m²
Planlösning  

1.229m²
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

Hisnande vacker villa, med bästa läge i Moraira –
gångavstånd till stranden och till centrum.

Denna otroliga fastighet byggdes i en modern rustik stil år 2000; använder de bästa
lokala materialen av högsta kvalitet och en underbar Levantina-design som ger en
Ibiza-känsla. Den har naturliga Tosca-stensgränser, fin vit återgivning över rundade
raka linjer och terrakottaplattor, som kombineras underbart med medelhavsblått i
havet och poolen, och grönskande trädgårdar.

Själva fastigheten ligger på en stor, privat tomt på 1 229 kvm med enorma terrasser,
plus en trädgård med gräsmatta, med ytor som erbjuder både skugga och sol hela
dagen.

Villan är belägen över tre nivåer: det nedre planet består av en uppfart med
terrängparkering för två stora bilar, dubbelgarage med maskinrum och gott om
förvaring, bodega och tillgång till den inre trappan.

Bottenvåningen är det huvudsakliga vardagsrummet i villan, med entréhall, ett
rymligt kök med central barlucka till en matsal med 8 platser och tillgång till terrass
på båda sidor. Hallen leder sedan till vardagsrummet med nedsänkt chill out-område
med ett fönster i poolnivå, vilket ger intrycket av att vara i vattnet; med utsikt som
sträcker sig ut över horisonten till Medelhavet. Det finns tillgång till en täckt terrass
igen på båda sidor om fastigheten, som säkerställer att det alltid finns en underbar
bris, och som även smälter samman inomhus- och utomhusboendekonceptet med
trädgården och terrasserna. På denna nivå finns också en gästtoalett och ett rymligt
dubbelrum med inbyggda garderober och eget duschrum.

Den övre våningen av fastigheten erbjuder tre dubbelrum och två badrum. De två
dubbelrum har båda tillgång till privat terrass och inbyggda garderober, med
fantastisk utsikt över Medelhavet och sluttningen.

Det stora sovrummet är mycket rymligt, med ett omklädningsrum i full storlek och ett
eget badrum med fristående badkar, duschkabin med regndusch och privat terrass.
Sovrummet har en privat terrass framför, det perfekta utrymmet för att se
soluppgången över havet på morgonen och solen gå ner över bergen på kvällarna.

lucasfox.se/go/jav36018

Utsikt över bergen, Strand, Havsutsikt,
Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering, ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Chill out plats, Balkong
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Fastighetens exteriör erbjuder lika mycket bostadsyta som insidan; med en stor täckt
terrass i anslutning till poolområdet, med inbyggd grill, takfläktar och matbord med
plats för upp till 10 personer. Det finns en andra täckt terrass, precis vid poolen, som
har spektakulär utsikt över havet och bergen bortom, plus en tredje täckt terrass
med ett sommarkök, som också leder ut från sovrummet på bottenvåningen.

Den fjärde terrassen är fantastiskt vacker, med träbjälkar i taket och öppen spis, den
här terrassen erbjuder en sval, skuggig, privat oas av lugn på sommardagar, med en
bekväm lounge, handgjorda terrakotta fiskbensklinker, en bekväm matterrass som
leder tillbaka in i köket.

Saltvattenpoolen är unik i sitt slag, den mäter 63,37 kvm och har dubbla ingångssteg
till poolen, en strandlounge.

Praktiska funktioner för denna fastighet inkluderar: golvvärme med gas,
dubbelglasade träfönster, dold integrerad varm och kall luftkonditionering i
sovrummen, saltvattenfiltreringssystem i poolen.

Det mest spektakulära inslaget i denna fastighet måste vara dess läge; bara några
steg från El Portitxolet-stranden och hamnen, och gångavstånd till Morairas centrum
och dess spektakulära stränder som El Portet.
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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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