
REF. JAV36974

2 700 000 € Masia - Till salu
Masia med 5 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Sovrum  

4
Badrum  

890m²
Planlösning  

3.938m²
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

Bondgård med 5 sovrum på 3938 kvm tomt med utsikt
över havet och bergen i Jávea, Costa Blanca.

Exklusiv bondgård i hamnen i Jávea och utsikt över Medelhavet.

Denna vackra bondgård ligger i ett av de mest privilegierade områdena i Jávea,
mycket nära fiskehamnen, Yacht Club, strandpromenaden, grusstranden, alla affärer
och tjänster. Lite längre bort har vi den traditionella byn Jávea och Arenal.

Huset är kvar i sitt ursprungliga skick, består av 4 vardagsrum och en matsal, 2 kök, 5
sovrum, 4 badrum och 1 toalett. En stor nayaterrass med fyra arkader och två
innergårdar.

Angränsande tomt på 1750m2 kan köpas för 290.000.-.

Idealisk för investerare.

lucasfox.se/go/jav36974

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Tidstypisk karaktär, , Parkering, Utsikt,
Öppen spis, Inbyggda garderober, Grillplats,
Förråd
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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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	Bondgård med 5 sovrum på 3938 kvm tomt med utsikt över havet och bergen i Jávea, Costa Blanca.

