REF. VAL19917

3 000 000 € Hus/Villa - Såld

Hus/Villa med 6 Sovrum till salu i Moraira, Costa Blanca
Spanien » Costa Blanca » Moraira » 03724

6

4

253m²

3.901m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

SÅLD
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+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.se

Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Spanien
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ÖVERBLICK

Villa med 6 sovrum med trädgård och pool omgiven av
tallar på en privilegierad plats med utsikt över Portet
Beach.
Denna underbara villa med 6 sovrum har ett privilegierat läge i Moraira med utsikt
över den vackra Playa del Portet. Huset kräver totalrenovering, även om det har
genomgått förbättringar under hela sitt liv. Villan sticker ut för sin naturliga miljö och
utmärkta utomhusutrymme. Vi får tillgång till trädgården genom den högsta delen av
tomten och från trädgårdsområdet och omgiven av tallar hittar vi huset och en
fantastisk pool. Det har också en andra åtkomstpunkt från Avenida Portet, liksom ett
garage, med servicepersonalens boende ovanpå.
Vi kommer till huset från trädgården, i området närmast poolen. Ingången leder
direkt till vardagsrummet, där vi hittar ett stort fönster som leder till terrassen och
inramar utsikt över himlen och havet som går samman utöver tallarna. Från
vardagsrummet kan vi komma åt 2 vingar i byggnaden, en på framsidan av huset, som
erbjuder 3 sovrum och 2 badrum, och en sekund på baksidan, där kök och 2 andra
sovrum finns också som en tvättstuga som nås från köket. Mellan båda vingarna finns
det en liten uteplats som är öppen mot trädgården, med tillgång till köket. Slutligen
har huset värme.

lucasfox.se/go/val19917
Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, Utsikt,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Exteriör,
Chill out plats, Balkong

Trädgården är organiserad i slingrande stigar och stenmurar som bildar terrasserade
sluttningar från vilka havet kan ses och erbjuder flera synpunkter. Det kloka valet av
material och strukturer ger en organisk blandning mellan natur och arkitektur.
Kontakta oss för mer information.
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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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