REF. JAV29474

1.350.000 € Casa / Vil·la - En venda - Reservado

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Jávea
Espanya » Costa Blanca » Jávea » 03730

3

3

307m²

1.004m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

RESERVADO

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.cat

Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Fantàstica vila d&#39;estil clàssic mediterrani amb 4
dormitoris amb un bonic jardí en venda a Xàbia, Costa
Blanca.
Aquesta vila se situa un tranquil carrer sense sortida amb vistes a la mar sobre la
badia de Xàbia cap a la Costa Sant Antoni i el Montgó, en una zona sol·licitada a prop
de la platja ia poca distància de tot tipus de serveis. L'habitatge ofereix àmplies
estades amb acabats de grans qualitats.
S'accedeix a la parcel·la per dues entrades diferents des del carrer, totes dues amb
porta elèctric. Ja dins de la parcel·la, una de les portes ens condueix a una àmplia
zona d'aparcament i després d'ella, a l'garatge doble que comunica amb tot
l'habitatge.

lucasfox.cat/go/jav29474
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Piscina, Jardí, Garatge privat,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Vistes, Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Alarma, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals

L'entrada principal de l'habitatge ofereix un impressionant sostre de doble alçada i
ens condueix directament a la cuina, que està totalment equipada i amb sortida
directa a la naia. Des d'aquí, passem a l'espaiós menjador ia una sala d'estar
lluminosa amb una barra i amb accés a pati interior. En aquesta planta principal,
també es disposa d'un dormitori de convidats doble i un bany.
La suite principal ocupa tota la planta superior i ofereix un vestidor, un bany privat i
la zona de dormitori de generoses proporcions que dóna a una naia coberta per
gaudir de les espectaculars vistes.
Unes escales interiors ens condueixen a la planta baixa, que disposa d'un segon
dormitori i bany de convidats, sauna, traster i l'accés a garatge.
Els jardins s'han dissenyat sobre una parcel·la predominantment plana, amb gespa
amb arbres i plantes madurs. L'habitatge es beneficia del seu propi subministrament
d'aigua, el que garanteix que els jardins es mantinguin sempre molt ben cuidats.
Gràcies a les seves vistes, ubicació, grans qualitats i instal.lacions, aquesta vila és
ideal per viure tot l'any, o bé com a casa de vacances de baix manteniment prop de la
platja.
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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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