
SÅLD

REF. JAV36304

1 135 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Sovrum  

3
Badrum  

260m²
Planlösning  

1.600m²
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

Nybyggd fastighet i söderläge, i ett plan, med vacker
öppen utsikt i det eftertraktade bostadsområdet Montgo i
Jávea, Costa Blanca.

Fantastisk möjlighet att köpa denna vackra nybyggda fastighet i det eftertraktade
Montgo-området i Javea. Byggd på en nivå, den här fastigheten är idealisk för alla, och
särskilt för dem som inte vill gå i trappor. Tillträde till fastigheten sker via elgrinden
och du kan köra bekvämt upp till huset där du kan parkera under den stora
dubbelcarporten.

Ytterdörren öppnar in i en hall som leder dig rakt in i det ljust upplysta
vardagsrummet och matsalen. Naturligt ljus faller in tack vare de stora skjutdörrarna
och fönstren i vardagsrummet, och det infällda taket med LED-belysning ger en mysig
atmosfär på kvällarna. Den täckta nayaterrassen utanför vardagsrummet drar nytta
av skjutdörrar, och är därmed perfekt för användning året runt.

Fastigheten har 4 dubbelrum och 3 badrum. Mastersviten har direkt tillgång ut till
poolterrassen och har även en klädkammare och badrum med badkar och dusch.
Gästsviten ligger utanför entréhallen och har även ett eget badrum, perfekt när familj
eller vänner kommer för att stanna. Det stora köket ligger intill matsalen och
vardagsrummet och leder direkt in i det praktiska grovköket.

Utomhuspoolens terrass, som nås från vardagsrummet och även från den täckta naya
, erbjuder härliga öppna vyer över dalen. En idealisk plats för sociala
sammankomster eller för att koppla av på en solstol medan du njuter av det vackra
året runt solskenet som Jávea har att erbjuda.

Bostaden drar nytta av bekväm golvvärme och luftkonditionering via ledningar i hela
bostaden. Fastigheten är helt inhägnad, vilket gör den idealisk för djurälskare.
Medelhavsträdgården är lätt att underhålla, tack vare det installerade
bevattningssystemet och de gruslagda stenarna. Fruktträd finns i överflöd och
erbjuder apelsin-, mandarin- och citronträd.

Detta är verkligen en fantastisk möjlighet att köpa ett nybyggt, söderläge hem, i ett av
de mest eftertraktade bostadsområdena. En idealisk familjebostad samt en bra
möjlighet att hyra investering.

lucasfox.se/go/jav36304

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Parkering, ,
Walk-in closet , Utsikt, Uppvärmning,
Tvättstuga, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Interiör, Förråd,
Exteriör, Djur vänligt, Chill out plats
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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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