
REF. JAV37196

995 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 7 Sovrum till salu i Benissa, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Benissa »  03720

7
Sovrum  

5
Badrum  

467m²
Planlösning  

21.922m²
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
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ÖVERBLICK

Charmig Finca, belägen i ett vackert, fridfullt läge på
landet och erbjuder ett separat pensionat, bara en kort
bilresa från staden Benissa.

Denna charmiga finca ligger mellan städerna Benissa och Calpe, belägen inom 22 500
m² mark, detta hem erbjuder en lugn miljö och är idealisk för alla som vill fly
vardagen.

Huvudbyggnaden, på en platt tomt, omgiven av en vacker grön gräsmatta, har en
spektakulär utsikt över det öppna landskapet. Tillträde till fastigheten sker via
elektriska grindar och det finns gott om terrängparkering för olika fordon samt ett
privat garage med direkt ingång till bostaden via grovkök och utrustat kök.

Entréhallen, med vackra terrakottagolv, ligger centralt i bostaden. Det finns en
praktisk gästtoalett och detta hem erbjuder 2 lounger, ett stort vardagsrum och
matplats med högt takbjälkar och vedeldad öppen spis. Ljus flödar in tack vare
fönstren och glasdörrarna som öppnar ut mot den bakre trädgården och erbjuder
ytterligare sittplatser utomhus. Den andra loungen erbjuder ett mysigt utrymme för
kvällsavkoppling, samtidigt som du kan njuta av en vedeldad spis. På denna
huvudnivå i huset finns 2 dubbelrum, båda med eget badrum och tillgång till
utomhus, ett till trädgården och ett till poolområdet.

Från entréhallen går en trappa upp till första våningen, där det finns en mycket stor
landningsyta som för närvarande används som kontorslokal. Det finns ett enkelrum
utanför landningen som också kan användas som klädkammare eller som kontor.
Mastersviten på denna nivå har ett eget badrum med jacuzzi och separat dusch.
Dörrar öppnar mot en privat utomhusterrass med vacker öppen utsikt över dalen och
även mot havet och staden Calpe.

Utomhusområdet erbjuder en stor täckt terrass vid poolen, perfekt för att äta middag
med vänner eller familj, ett underbart underhållande utrymme. Det finns även ett
sommarkök med grill vid poolen, en utomhusjacuzzi och en bastu, perfekt för
avkoppling. Den uppvuxna trädgården är helt inhägnad och anlagd till gräsmatta,
perfekt för familjer med barn och djurälskare.

lucasfox.se/go/jav37196

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Garagem privada,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, Högt i tak,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats, Interiör,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Djur vänligt, Chill out plats, Balkong
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En kort promenad från huvudbyggnaden hittar du pensionatet. Pensionatet drar
nytta av sin egen uppfart, som erbjuder en bra uthyrningsmöjlighet eller en perfekt
plats för vänner och utökade familjemedlemmar att komma och bo. Detta pensionat
har ett stort vardagsrum och matplats i öppen planlösning, ett mycket stort kök, 2
dubbelrum, 2 badrum med ett eget badrum. Här finns även ett förråd. En härlig täckt
utomhusterrass erbjuder utsikt över landskapet, en underbar lugn miljö.

Denna vackra egendom ligger på 22 500 m² mark och erbjuder många terrasserade
områden, perfekta för att odla frukt- och olivträd. Detta hem är idealiskt för alla som
vill fly vardagens stress, och erbjuder en lugn och avkopplande miljö, men också
tillräckligt nära alla bekvämligheter.
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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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