
REF. JAV36988

599 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 17m² Trädgård till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Sovrum  

3
Badrum  

347m²
Planlösning  

32m²
Terrass  

17m²
Trädgård

+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

Ett fantastiskt hus med 4 sovrum i ett gated community
med vackra trädgårdar och pooler och gångavstånd till
alla bekvämligheter inklusive stränderna och marinan i
Javea.

Ett vackert radhus med 4 sovrum till salu i hamnen i Javea.

Detta vackert byggda bostadsområde ligger i Javea, bara 7 minuters promenad från
stränderna i Javea och småbåtshamnen. Det finns många tjänster och bekvämligheter
tillgängliga inom några minuters gångavstånd, så det behövs ingen bil. Detta hem
inkluderar luftkonditionering varm/kall och golvvärme i hela fastigheten. Det är
definitivt den idealiska platsen att tillbringa din semester eller bo här permanent.

Samhället är helt gated och har en fantastisk utomhuspool omgiven av vackra
gräsytor och trädgårdar. Anläggningen har även inomhuspool, jacuzzi, gym, bastu,
toaletter, omklädningsrum och inte att förglömma de privata padelbanorna.

Själva fastigheten består av 168,31 m² boyta, 31,37 m² täckt terrass, 32,73 m² terrasser,
17,56 m² trädgård och ett 87,92 m² garage.

Fastigheten har 3 våningar. Garaget ligger på nedervåningen och har en invändig
trappa upp till bostaden. Garaget kan användas för 3 bilar. Det finns ett separat
förråd på nedervåningen också. Huvudvåningen har en hall, ett slutet kök, 1 sovrum, 1
badrum med dusch, vardagsrum och matplats med utgång till den täckta terrassen
och trädgården. Porten i trädgården leder till de gemensamma områdena, inklusive
poolen.

På första våningen har du ytterligare 3 sovrum och 2 badrum. Ett sovrum har ett eget
badrum. Det finns ytterligare en trappa som leder till en takterrass.

Fastigheten är mycket välskött.

Kontakta oss gärna för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/jav36988

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Inomhuspool, Tennisbana,
Garagem privada, Padel-bana, Parkering,
Gemensam terrass, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Dubbla fönster
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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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	Ett fantastiskt hus med 4 sovrum i ett gated community med vackra trädgårdar och pooler och gångavstånd till alla bekvämligheter inklusive stränderna och marinan i Javea.

