REF. JAV36034

1 250 000 € Hus/Villa - Till salu

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

4

3

208m²

1.030m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.se

Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Spanien
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ÖVERBLICK

Denna vackra lyxvilla med modern design byggdes 2020,
den ligger i ett förstklassigt bostadsområde, bara 10
minuters bilresa från stränderna och staden Javea, nära
Moraira och staden Benitachell
Med utsikt över havet och berget Montgó, låter denna fantastiska fastighet dig bo i
ett exklusivt område av stort värde med endast förstklassiga avantgardevillor.
lucasfox.se/go/jav36034

Den är fördelad på 2 våningar och har på bottenvåningen ett vardagsrum/matsal med
stora burspråk som vetter mot utsidan och släpper in dagsljus, ett fullt utrustat
amerikanskt kök med Bosch-apparater, en oberoende ansluten tvättstuga och en
toalett med ljudsystem som kommer att överraska dig. På denna våning finns också
två stora sovrum med vardera tillgång till terrasser, inbyggda garderober samt ett
badrum med Porcelanosa-dusch och ett förråd för din komfort.
Utanför finns en fantastisk uppvärmd infinitypool med turkost vatten, sublimerad av
en underbar chill-out inbyggd i poolen, det perfekta stället att koppla av och beundra
utsikten. Omgiven av medelhavsväxter och mogna träd, kommer du att uppskatta de
vackra marmorterrasserna och det vackra sommarköket utrustat med en gasgrill och
diskho, perfekt för att njuta av det spanska livet.

Utsikt över bergen, Uppvärmd pool,
Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering, ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Säkerhet, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Domotiskt system

På första våningen finns 2 stora master bedroom, alla med eget badrum, inbyggda
garderober och privata terrasser som vetter mot utsikten över Montgo och
Medelhavet.
Villan har en carport för 2 bilar, den är utrustad med den senaste tekniken, såsom
hemautomationssystem som kontrollerar temperaturen i poolen och
utomhusbelysning. Den har även solpaneler, larmsystem, wifi, elektriska persienner
inomhus, Panasonic aerothermy, ett luftzonssystem för golvvärme och
luftkonditionering, allt oberoende i varje rum, automatiskt bevattningssystem i
trädgården, filtreringssystem och automatisk PH i poolen.
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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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