REF. JAV34428

495.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a Jávea, Costa Blanca
Espanya » Costa Blanca » Jávea » 03730

4

3

243m²

920m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

VENUT/UDA

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

Very well-kept vila situat a Javea with lovely open views
Beautiful 4 bed vila situat in the Javea area. Les vil·les estan situats a una bona
maintenance plot amb moltes terrace àrees ia gravel garden s lovely plants and
trees.
El proper és built on one level and gives you an open feel. Heu a direct access to a
front and back terrace de la principal living space and the dining area. El good sized
kitchen és obert però està separat, s'arx de la living space. El kitchen està equipat
amb Miele dishwasher, Miele oven and Miele extractor.
The dining area leads out onto a covered terrace area, providing a great, year round
alfresco eating area.

lucasfox.cat/go/jav34428
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Aparcament, Traster,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats,
Aire condicionat

The plot has 2 entrances. One de bottom de la ciutat que es mourà a la zona de steps
ia 1 de la mateixa manera que la completa el 1 nivell i flat.
La llei de la seva propietat està distribuïda i disposa de 4 bones bedrooms i 3
bedrooms que inclouen 2 en-suite. All bedrooms have fabulous wooden fitted
wardrobes. Most of the windows are double glazed and have blinds.
El house és plegat de pellet burner, que està connectat a tots els radiadors
mitjançant el house i és de well-known Italian brand called EOSS (22KW). Inaddition
there is air conditioning in all 4 bedrooms.
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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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