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1 070 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i Jávea, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Sovrum  

3
Badrum  

287m²
Planlösning  

1.500m²
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

Lyxig nybyggd fastighet med 4 sovrum och 4 badrum, allt
på ett plan, beläget i det eftertraktade bostadsområdet
Montgo i Jávea, Costa Blanca.

Fantastisk möjlighet att köpa en nybyggd fastighet med slutdatum för byggnation
december 2023. Denna sydvästläge fastighet, byggd på ett plan, skulle vara ett
idealiskt familjehem och en bra uthyrningsinvesteringsmöjlighet.

Från ytterdörren leder entrén oss direkt in i det stora vardagsrummet och matsalen,
och njuter av massor av naturligt ljus tack vare de stora glasfönstren och dörrarna
som öppnar direkt mot utomhuspoolens terrass. Ett vackert inslag i vardagsrummet
är naturstensväggen, som ger en mysig atmosfär. En gästtoalett finns bekvämt
placerad i entréhallen. Köket i öppen planlösning ligger bredvid matsalen och har
även direkt tillgång till poolterrassen, perfekt för måltider utomhus. Grovrummet
ligger precis intill köket och även här har du tillgång till en utegård.

Fastigheten har 4 sovrum och 3 badrum. 3 av sovrummen ligger på ena sidan av
hemmet, alla drar nytta av klädkammare och egna badrum, med 2 av sovrummen som
delar användningen av ett av de egna badrummen. Det fjärde sovrummet, master
suite, ligger på andra sidan av hemmet och har ett eget badrum och en klädkammare.

Bostaden är försedd med golvvärme genomgående, samt förinstallerad
luftkonditionering via kanaler.

Utomhusutrymmet runt den 12x4 meter stora poolen är den perfekta platsen för att
njuta av solskenet och den öppna utsikten, samt äta middag på den stora terrassen,
som drar nytta av ett sommarkök. En idealisk plats för grillning med vänner och
familj. Fastigheten är helt omsluten av en naturstensmur och drar nytta av en
elektrisk grind för fordon samt en fotgängargrind med videokameratillgång.

Terrängparkering är tillgänglig för olika fordon, inklusive en täckt carport för 2 bilar.
Medelhavsträdgården är lättskött tack vare den gruslagda trädgården och du kan
njuta av de vackra fruktträden, inklusive apelsin-, citron-, mandarin- och
avokadoträd.

Denna underbara nybyggda fastighet, belägen i ett lugnt bostadsområde, nära alla
bekvämligheter, kommer att göra det perfekta familjehemmet. Byggd på en nivå, är
den idealisk för familjer med små barn eller för alla som inte kan gå i trappor. Denna
bostad är också en bra möjlighet att hyra investering.

lucasfox.se/go/jav38998

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, , Walk-in closet ,
Utsikt, Uppvärmning, Tvättstuga, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, Dubbla fönster,
Djur vänligt, 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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