
REF. JAV32544

699.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 3 dormitoris en venda a Jávea, Costa Blanca
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

195m²
Plànol  

1.043m²
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 lluminosa i moderna de 3 habitacions en venda,
situada a la zona de Rebaldi de Xàbia, a la Costa Blanca.

Aquesta lluminosa i moderna vila d'una planta en venda es troba a la zona de Rebaldi
de Xàbia, en un terreny segur i ofereix unes vistes espectaculars de la ciutat i el mar.
Disposa d'una àmplia zona de gespa que envolta la piscina de 10 x 5 m amb
escalinata romana, on els nens poden desfogar-se amb seguretat i des d'on els que
tenen una mica menys d'energia però que encara necessiten estar atents poden
relaxar-se a les gandules i gaudir de la vista. .

Hi ha una dutxa exterior, barbacoa i terrassa per sopar a l'aire lliure. Uns passos des
de la zona d'aparcament condueixen al vestíbul d'entrada i a un elegant
saló/menjador amb TV anglesa i Wi-Fi. Les grans portes del pati d'aquesta habitació
donen a una terrassa coberta i a unes escales al jardí. A l'esquerra del passadís hi ha
tres habitacions dobles, una de les quals té un bany privat mentre que les altres
dues comparteixen un bany amb dutxa independent, i les 3 habitacions tenen aire
condicionat.

A la dreta del rebedor, hi ha una cuina d'estil americà, equipada amb forn i fogons,
microones, rentavaixelles i nevera-congelador. Al costat oposat hi ha un safareig
independent amb una rentadora.

lucasfox.cat/go/jav32544

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Aparcament, Vistes, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Barbacoa, 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 lluminosa i moderna de 3 habitacions en venda, situada a la zona de Rebaldi de Xàbia, a la Costa Blanca.

