
VENUT/UDA

REF. JAV33006

435.000 € 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  

2
Cambres de bany  

117m²
Plànol  

771m²
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

Xalet d'una planta ben reformat en venda a Xàbia, Costa
Blanca.

La vila d'una sola planta té una distribució ideal amb un ús òptim de l'espai. A través
de la porta de la gran façana de vidre, s'entra al saló/jardí, on es pot crear un preciós
racó chill-out amb vistes a la piscina, el jardí i una zona de barbacoa.

Els grans finestrals proporcionen molta llum i una connexió perfecta entre interior i
exterior. Àmplia zona d'estar i menjador de planta oberta i una cuina totalment
equipada amb illa de cuina, barra d'esmorzars i diversos electrodomèstics. A la zona
d'estar, hi ha una acollidora llar de foc.

A través de la porta de la cuina també s'accedeix a la terrassa lateral. Rebedor amb
accés a 3 habitacions espaioses. El dormitori principal té un bany privat amb dutxa
arran de terra, les 2 habitacions de convidats comparteixen un bany de cortesia amb
dutxa arran de terra i espai per a la rentadora. Totes les habitacions tenen armaris
encastats. Per als banys, s'han utilitzat rajoles de colors en forma de mà i sanitaris
moderns. Això en combinació amb les aixetes negres crea un aspecte contemporani
atractiu.

A l'exterior, es pot gaudir al màxim del clima espanyol. Al costat de la piscina hi ha
una gran terrassa per prendre el sol al llarg de tota la casa. La piscina privada amb
dutxa exterior té una superfície de poc menys de 50 m². Al costat de la casa hi ha la
zona de barbacoa amb una terrassa extra. Un lloc ideal per sopar, dinar o començar
el dia esmorzar. Llarga calçada amb pàrquing per a diversos cotxes i possibilitat de
realitzar un garatge. L'entrada a la parcel·la es fa per una moderna porta elèctrica. El
jardí està dissenyat amb facilitat per al manteniment, amb noves plantacions i
conservació de plantes mediterrànies originals.

Aquesta vila molt reformada està acabada amb un nivell molt alt i inclou aire
condicionat fred/calor amb unitats a la sala d'estar/menjador i totes les habitacions,
caldera elèctrica, electrodomèstics de cuina com nevera/congelador, placa
d'inducció, extractor, forn, microones.

Les característiques addicionals inclouen els nous marcs de finestres en antracita
amb vidres de qualitat, armaris encastats, mampares de dutxa de vidre de seguretat,
lavabos penjats, lavabos, il·luminació LED a tot i a l'exterior de la casa, llar de foc.
Porta elèctrica per a cotxes i una porta per a vianants i el jardí de baix manteniment
amb plantes mediterrànies.

lucasfox.cat/go/jav33006

Terrassa, Piscina, Jardí, Llum natural,
Aparcament, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Barbacoa,
Armaris encastats, 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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