
VENUT/UDA

REF. JAV28053

750.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Jávea
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

307m²
Plànol  

1.971m²
Dimensions del terreny

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.cat Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Excel·lent i privada vila de 3 dormitoris amb jardí i piscina
en venda a Xàbia.

Aquesta meravellosa vila se situa a la fi d'un tranquil carrer sense sortida en una de
les zones més prestigioses de Xàbia.

Una imponent entrada amb portes dobles elèctriques s'obre a un ampli camí
d'entrada que ens condueix pels exuberants i cuidats jardins amb el massís del
Montgó de fons.

L'habitatge s'assenta sobre una gran parcel · la plana orientada a sud, amb més de
2.000 m² que garanteixen una privacitat total des de l'exterior.

La vila presenta una espaiosa naia vidre amb parets de pedra tosca i magnífiques
vistes a la piscina, a les terrasses i als jardins. Un rebedor central ens dóna accés a la
zona de dia que consta d'un saló, un menjador i una cuina. El saló es beneficia d'una
llar de foc i una bonica paret de pedra tosca i el menjador ofereix espai per a 6
comensals. Pel que fa a l'espectacular cuina s'ha renovat recentment i es presenta
totalment equipada amb electrodomèstics d'alta gamma i cuina a gas. A més, hi ha
un safareig independent amb accés a l'exterior.

A la planta baixa es disposa una gran suite amb vestidor, amb un modern bany amb
dutxa i un espai d'oficina privat, a més d'un segon dormitori doble amb armaris
encastats i un bany familiar independent.

La primera planta acull exclusivament la suite principal, amb un bonic dormitori
complet amb balcó tipus Julieta amb impressionants vistes, armaris encastats i un
luxós bany principal, amb banyera encastada, lavabos dobles i dutxa independent.

L'exterior de l'habitatge és igualment majestuós. Ofereix una gran piscina en forma
de ronyó de 10 x 5 metres amb elements de pedra i cuidades palmeres que
garanteixen un ambient relaxat. A més, disposa d'una cuina d'estiu de la piscina, amb
menjador cobert, barbacoa d'obra, traster, dutxa exterior i lavabo.

L'habitatge presenta calefacció central de gas, aire condicionat en algunes zones i
doble vidre per a més comoditat. Així mateix, ofereix una cotxera per a dos vehicles,
una fossa sèptica nova, un garatge gran, un pou amb dipòsit i un espai per a taller.

lucasfox.cat/go/jav28053

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Finestres de doble vidre , Aire condicionat
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Aquest habitatge és realment una casa de somni, un santuari entre les muntanyes, a
poca distància amb cotxe dels serveis de Xàbia i de l'luxós camp de golf de la Sella.

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.
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