
VENUT/UDA

REF. JAV34513

795.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Jávea
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

179m²
Plànol  

844m²
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 de 4 habitacions molt ben presentada en una zona
residencial tranquil·la amb vistes obertes al mar des
d'Eivissa fins a The Ilfach a Calp. Presentat en perfecte
estat.

Situat a peu de carrer, la qualitat d'aquesta propietat és immediatament evident

La vila es distribueix principalment en un sol nivell, amb la suite principal ocupant la
planta superior.

La planta principal ofereix una cuina americana amb zona de bar i mobles encastats.
El saló-menjador gaudeix d'una estufa de llenya, un aspecte assolellat i grans
finestres de doble vidre amb marc de PVC des de les quals es poden gaudir de les
increïbles vistes durant tot l'any. Són vistes ininterrompudes que engloben Eivissa i
l'Ilfach de Calp.

Presentat en perfecte estat amb totes les instal·lacions i acabats en funcionament i
reformat el 2016, 2019.

A més d'un aparcament fora de carretera, hi ha un gran garatge individual de 47 m²
amb porta elèctrica i traster.

La piscina de 10x5m està envoltada per una terrassa amb una pèrgola que dóna
ombra. Els jardins han estat ben enjardinats amb palmeres madures, plantes i
bardisses de xiprer, donant total privadesa.

Una propietat molt buscada que no surt molt sovint al mercat, ideal per a residència
permanent o com a bonica casa de vacances de baix manteniment.

lucasfox.cat/go/jav34513

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Renovat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, 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 de 4 habitacions molt ben presentada en una zona residencial tranquil·la amb vistes obertes al mar des d'Eivissa fins a The Ilfach a Calp. Presentat en perfecte estat.

