REF. JAV28365

€899,999 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 180m² terrassa en
venda a Jávea
Espanya » Costa Blanca » Jávea » 03730
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DESCRIPCIÓ

Excel·lent vila de 6 dormitoris amb terrassa de 180 m² en
venda a Xàbia, Costa Blanca
Aquest habitatge se situa a la cobejada zona de la Lluca, a poca distància amb cotxe
de les localitats de Xàbia i Benitatxell i amb la prestigiosa Escola Internacional Laude
Les a menys de 10 minuts amb cotxe. La vila es beneficia d'una barreja sublim d'estil
tradicional, com es reflecteix en la qualitat dels seus materials, amb un interiorisme
amb un toc modern. A més, ofereix un jardí que s'ha cuidat rigorosament des de fa 30
anys, amb gespa i amb zones ornamentals amb arbres i plantes mediterrànies
madures, que ens ofereixen la sensació d'estar en un oasi tropical.
L'habitatge es distribueix en 3 plantes. La planta principal disposa de 3 dormitoris
dobles, un d'ells amb bany privat i un altre bany. A més, disposa d'una acollidora sala
d'estar amb una estufa de llenya i una oficina amb accés directe a la cuina, amb una
bonica renovació i oberta a l'lluminós menjador. Així mateix, ens trobem amb una
terrassa oberta, ideal per menjar a l'aire lliure.
La planta superior consta de la gran suite principal de més de 65 m², que gaudeix d'un
bany privat que es beneficia d'una renovació a el més alt nivell i que ofereix dos
lavabos, banyera exempta i dutxa independent. A més, disposa d'armaris encastats i
una terrassa privada amb vistes obertes de 270º a la naturalesa circumdant.
Una escala interior ens condueix a la planta inferior amb un apartament
independent. En total, aquesta planta abasta 207,3 m². L'apartament disposa de 2
dormitoris dobles, tots dos amb bany privat i un saló amb cuina oberta que disposa
d'accés a una terrassa coberta orientada a sud. Finalment, aquesta planta compta
amb una sala de jocs, un traster i accés intern a l'habitatge des del garatge.
Poseu-vos en contacte per més informació.
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lucasfox.cat/go/jav28365
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Terres de marbre,
Terrassa comunitària, Aire condicionat,
Balcó, Barbacoa, Calefacció,
Cuina equipada, Llar de foc, Traster, Vistes
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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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