
VENUT/UDA

REF. DEN12660

950.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Jávea
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

558m²
Edificats  

2,000m²
Dimensions del terreny

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.cat Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Vila de 5 dormitoris amb ampli jardí amb diverses
terrasses, piscina i barbacoa, en venda en una zona
tranquil·la de Xàbia.

Aquesta vila de 558 m² es situa en una parcel·la de 2.000 m² a Xàbia, en una zona
residencial sol·licitada que destaca per la seva tranquil·litat i el seu fàcil accés a la
platja.

Accedim a l'habitatge a través d'un rebedor que dóna a un lluminós saló-menjador
amb accés directe al jardí. Al costat de la cuina, es troba un dormitori per al servei
amb bany privat. A part, en aquesta planta hi ha 3 dormitoris dobles, un d'ells amb
bany privat i un bany compartit.

A continuació, vam pujar a la primera planta, on hi ha un dormitori amb bany privat
complet, vestidor i una terrassa privada amb excel·lents vistes.

L'habitatge també disposa d'un soterrani on es troben la sala de màquines, un
traster i una sala de jocs.

El jardí disposa de diverses terrasses amb diferents orientacions per així poder
gaudir del sol o de l'ombra al llarg del dia. Inclou una zona chill-out i una barbacoa
on poder crear bons records amb els nostres éssers estimats. Situada al mig del jardí,
trobem una pèrgola d'estil asiàtic amb àrea de cuina. El jardí també disposa d'una
piscina i un lavabo.

La casa va ser construïda amb materials d'alta qualitat i acabats de luxe, i compta
amb estades àmplies que desborden llum natural, calefacció centralitzada a gas, aire
condicionat i finestres de doble vidre per assegurar la seva comoditat al llarg de tot
l'any.

lucasfox.cat/go/den12660

Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Llum natural, Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Balcó, Barbacoa, Exterior,
Finestres de doble vidre , Traster, Vistes,
Zona chill-out
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.

REF. DEN12660

950.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Jávea
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

558m²
Edificats  

2,000m²
Dimensions del terreny

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.cat Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat

	Vila de 5 dormitoris amb ampli jardí amb diverses terrasses, piscina i barbacoa, en venda en una zona tranquil·la de Xàbia.

