
VENUT/UDA

REF. JAV28083

770.000 € 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  

241m²
Plànol  

2.512m²
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

Vila d&#39;estil eivissenc original amb àmplies estances i
un gran jardí en venda situada a la cobejada zona de
Montgó Valls, Xàbia.

Vila en venda dissenyada pel famós arquitecte Manuel Jorge Fernández com un dels
habitatges originals d'estil eivissenc en la cobejada zona de Montgó Valls, molt a
prop de centre històric de Xàbia.

A l'entrar a l'habitatge a nivell de carrer, un acollidor rebedor ens dóna la
benvinguda. A la dreta, hi ha la cuina d'estil tradicional amb accés a la naia orientada
a sud, amb zona d'esmorzar i una gran rebost. A continuació, s'ofereix l'acollidor saló
amb llar de foc, dos dormitoris dobles, inclòs el principal amb vestidor, i dos banys
per donar-los servei. Les escales interiors ens condueixen a el tercer dormitori amb
bany privat.

Els jardins confereixen una gran sensació d'espai i privacitat i es presenten
ornamentats amb plantes i arbres madurs. La parcel·la ofereix moltes zones de gespa
amb diversos racons per relaxar-se, gaudir de el sol o escapar de la calor, inclosa una
casa balinesa a la part superior de la parcel·la i una naia envoltant. A la part inferior
se situa la piscina de forma lliure de 13 x 7 metres amb entrada tipus platja i cascada.

A més de l'ampli aparcament exterior, s'ofereix un garatge individual.

L'habitatge s'ha anat reformant contínuament durant els últims 12 anys i s'han
renovat les canonades, banys, finestres i les connexions elèctriques. A l'exterior,
s'inclou unes portes elèctriques d'entrada a la parcel·la i reg automàtic a tot el jardí.

En aquest habitatge, ofereix una sensació real d'estar en plena natura, sense estar
aïllat. Una zona molt consolidada de Xàbia amb molts veïns que resideixen durant tot
l'any.

Poseu-vos en contacte per més informació.

lucasfox.cat/go/jav28083

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Calefacció,
Aire condicionat
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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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	Vila d&#39;estil eivissenc original amb àmplies estances i un gran jardí en venda situada a la cobejada zona de Montgó Valls, Xàbia.

