
SÅLD

REF. JAV36709

1 970 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

6
Sovrum  

5
Badrum  

708m²
Planlösning  

20.000m²
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

En lyxig 6-sovrumsvilla i söderläge, med en spektakulär
trädgård, i ett eftersökt lugnt läge, med fantastisk utsikt
över Montgoberget.

När den elektriska grinden öppnar sig mot denna vackra fastighet välkomnas du
omedelbart till en oas av lugn, omgiven av en vackert anlagd trädgård, denna villa i
kolonialstil på en nivå kommer att fängsla dig. Det finns gott om parkeringsplatser för
olika fordon och ett undertäckt garageområde för 4 bilar.

Ytterdörren öppnar in i den stora entrén, matsalen och vardagsrummet, med
fantastiska parkettgolv genomgående. Vardagsrummet har mycket högt i tak och en
spiraltrappa tar dig upp till en separat vardagsrumsdel, perfekt som håla eller
bibliotek eller till och med kontorsutrymme. Rummet är fyllt med naturligt ljus tack
vare de många dörrarna som öppnar ut mot den stora terrassen som löper längs med
vardagsrummet. Denna mycket stora terrass erbjuder gott om utrymme för
underhållning, middag eller bara koppla av, förstärkt med en hisnande utsikt över
den vackra trädgården och 17x8 meter lång pool.

Det fullt utrustade köket ligger till vänster om entrén, precis utanför matsalen, och
erbjuder även en separat sittgrupp för mysiga familjemiddagar. Dörrar öppnas ut från
köket till härliga trädäck, och erbjuder ytterligare en sittgrupp omgiven av grönska
inklusive bambuväxter, vilket ger en fridfull balinesisk känsla till denna del av
hemmet. Ett dubbelrum med eget badrum och inbyggda garderober ligger bredvid
köket, ett idealiskt rum för en anställd/hushållerska.

En hall utanför vardagsrummet tar dig till ytterligare 4 dubbelrum och 3 badrum. Det
stora sovrummet har ett stort badrum och direkt tillgång till de vackra gräsmattorna
och trädgården med tillgång till poolen. De andra 3 sovrummen har också härlig
utsikt över trädgården och poolen.

Detta hem erbjuder också en stor, separat gästlägenhet med fullt utrustat kök och
vardagsrum och matplats i öppen planlösning. Perfekt för gäster eller utökade
familjemedlemmar.

lucasfox.se/go/jav36709

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
Brunn
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Detta underbara hem ligger inbäddat i en hisnande trädgård, vackert underhållen och
erbjuder ett överflöd av olivträd, palmer, en tallskog och ett stort utbud av fruktträd,
så att du kan njuta av färska hemodlade frukter året runt. Det finns en 90 meter lång
brunn på fastigheten, så vattenräkningarna hålls låga och trädgården är utrustad
med ett automatiskt bevattningssystem.

Detta spektakulära arkitektritade hem skulle göra det perfekta familjehemmet såväl
som en idyllisk flykt från stadslivet, du kommer att känna att du är i paradiset.
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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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