
REF. JAV37611

2 250 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Sovrum  

3
Badrum  

203m²
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

I söderläge, 4-sovrum, 3-badrumsvilla vid havet med
spektakulär havsutsikt, belägen i ett eftertraktat
bostadsområde.

Belägen på en plan tomt ges tillträde till denna vackra bostad genom en elektrisk
grind, där du välkomnas till en stor förgårdsområde, med gott om parkeringsplatser
och enkel tillgång till dubbelgaraget med plats för två fordon. Du kan komma in i
bostaden antingen direkt från garaget och genom bruksområdet, eller genom
ytterdörren där entrén erbjuder imponerande högt i tak.

Direkt framför är vardagsrummet och matsalen, med dörrar som vetter mot den stora
poolterrassen med spektakulär havsutsikt. Terrassen drar nytta av glasskärmar,
perfekta för att leva året runt, som erbjuder skydd under vintermånaderna eller
möjligheten att öppna dem för att njuta av de många varma vädermånaderna Jávea
har att erbjuda.

Det fullt utrustade köket ligger utanför matsalen och leder direkt in i sommarköket,
som också drar nytta av glasskärmar, en annan året runt underhållning och matplats.

Två dubbelrum och två badrum ligger på huvudplanet, med ett eget badrum. En stor
trappa i entréhallen leder till det övre planet, där du hittar ytterligare 2 dubbelrum,
där mastersviten har ett stort badrum med hörnbadkar och dusch. Alla sovrum i detta
hem har inbyggda garderober och båda sovrummen på övervåningen har tillgång till
en stor privat utomhusterrass, där du kommer att fascineras av den spektakulära
utsikten över havet och kusten.

Den imponerande 12x4 meter långa poolen på huvudplanet ligger centralt framför
huset, med terrassen omslutande. Det finns många områden för dig att njuta av,
oavsett om du solar dig i solskenet eller kopplar av i de olika sittplatserna runt
poolen. Det finns till och med en alkov som erbjuder en perfekt miljö för en romantisk
middag för två, medan du njuter av den hisnande utsikten över havet och kusten.
Detta hem drar också nytta av en jacuzzi, golvvärme, luftkonditionering och 12
solpaneler för varmvatten för att hålla nere räkningarna. Den plana gruslagda
trädgården är lättskött, med vackra palmer, mogna häckar, blommor och fruktträd.

Detta vackra hem i frontlinjen med spektakulär utsikt över havet och kusten måste
ses.

lucasfox.se/go/jav37611

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Solpaneler, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Chill out plats, Balkong
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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.

REF. JAV37611

2 250 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Sovrum  

3
Badrum  

203m²
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

	I söderläge, 4-sovrum, 3-badrumsvilla vid havet med spektakulär havsutsikt, belägen i ett eftertraktat bostadsområde.

