
REF. JAV36977

1 795 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Sovrum  

4
Badrum  

229m²
Planlösning  

1.024m²
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

Lyxig villa med enastående havsutsikt, Adsubia - Jávea,
Costa Blanca

Imponerande villa belägen 3 km från Arenal med den bästa panoramautsikten över
Montgó och havet som du kan ha i Jávea.

Huset, av nyare konstruktion, har utformats så att från alla dess vinklar upplevs en
exklusiv och unik utsikt, där Medelhavet verkar vara född från vår majestätiska
Montgó.

I mitten en underbar dubbel höjd glaspelare som får oss att känna att vi var på en
båt, varifrån vi kan uppskatta den fantastiska utsikten över havet bara genom att gå
in, vilket ger oss en känsla av semester och avkoppling. Layouten utformades för att
ansluta interiören av huset med uteplatsen, som tar all framträdande plats.

För detta ändamål har vardagsrummet, matsalen och köket med ö integrerats i en
rymlig miljö, med tillgång till ett praktiskt sommarkök med elektrisk pergola och till
bekväma terrasser som utgör ett idealiskt utrymme för att njuta av en magnifik
infinitypool som är 23 meter lång.

Sovrummet består av 4 sovrum, alla med eget badrum, inbyggda garderober och stora
privata terrasser, alla med obeskrivlig utsikt över havet och Montgó. Den har också en
gästtoalett, golvvärme, varm och kall luftkonditionering i varje rum, invändiga
persienner, Sonos ljudsystem och garage med 2 parkeringsplatser.

lucasfox.se/go/jav36977

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Naturligt ljus,
Parkering, , , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Nybyggd, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster, 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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