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DESCRIPCIÓ

Vila de 4 dormitoris i 2 banys en venda a Xàbia.
Aquest habitatge ofereix tranquil·litat, vistes excepcionals, i una orientació a sud que
li farà sentir-se immers en la natura, amb la muntanya del Montgó com a teló de fons,
un panorama preciós i canviant.
Res més creuar les portes elèctriques, trobem una zona coberta d'estacionament,
amb un espai tancat independent prou gran per albergar una motocicleta. A uns
passos, trobem l'entrada principal, que dóna pas a la planta principal de l'habitatge.
Aquesta planta es compon una cuina equipada amb armaris de colors clars, una
petita barra d'esmorzar i un safareig independent amb terrassa al costat oest. El
saló-menjador de planta oberta gaudeix d'una xemeneia de gas, sostres de bigues i
barrils i grans finestrals per gaudir de les increïbles vistes clares. Així mateix, aquesta
alçada ofereix un lavabo de cortesia i el dormitori principal amb bany. La naia té vista
sobre la piscina i jardins i sol tot l'any, tot el dia. Una escala interior condueix a el
nivell inferior, que consta de 3 dormitoris dobles, bany, un gran traster i un taller amb
accés a la zona de la piscina ia la naia inferior.
Els jardins s'han dissenyat amb palmeres madures i plantes acolorides, creant un
ambient d'un oasi tropical. A més, hi ha reg automàtic tota la gespa. Al costat de
l'generós traster, hi ha una dutxa exterior d'aigua calenta i freda. La parcel·la s'estén
des dels carrers superiors a les inferiors i ofereix privacitat amb tanques alts.
A la banda nord de la vila hi ha una terrassa fresca per escapar de el sol d'estiu, amb
una zona chill-out. Sens dubte, es tracta d'un habitatge impecable, amb els acabats
més moderns i de bon gust.
Es recomana concertar una visita per apreciar les vistes i el fàcil accés a tot tipus de
comoditats en persona.
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Jardí, Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Aire condicionat, Calefacció,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig
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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.
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