
VENUT/UDA

REF. JAV34765

850.000 € 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  

220m²
Plànol  

1.800m²
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

Una vila de 4 habitacions amb piscina ben presentada,
situada en un entorn tranquil al final d'un carrer sense
sortida, amb vistes obertes espectaculars.

Enclavada al teló de fons de la muntanya del Montgó, aquesta impecable propietat
orientada al sud gaudeix de sol durant tot l'any i gaudeix de boniques vistes obertes
a la vall.

Et donen la benvinguda a la propietat a través de portes elèctriques amb una àmplia
plaça d'aparcament per a diversos vehicles, així com accés directe a un garatge
privat. Puja les escales fins a la gran terrassa coberta, amb arcs de tosca originals i
boniques vistes obertes, i per la porta d'entrada a aquesta casa impecablement
cuidada. En aquest nivell hi ha el saló-menjador de planta oberta, que és lluminós
gràcies als grans finestrals que deixen entrar molta llum natural. La cuina de planta
oberta al costat de la zona de menjador està totalment equipada amb
electrodomèstics de primera qualitat i condueix directament al safareig. Una porta
del safareig dóna a una altra zona d'estar amb terrassa oberta, amb llums romàntics,
perfecte per gaudir de les glorioses postes de sol sobre la muntanya del Montgó.

A la sala d'estar hi ha 3 habitacions dobles i 2 banys, un dels quals és en suite al
dormitori principal. La suite principal també disposa d'un vestidor, i els dos altres
dormitoris gaudeixen d'armaris encastats.

Per les escales des de la sala d'estar fins al nivell superior, hi ha el quart dormitori,
que actualment s'utilitza com a oficina. Aquesta sala gran, lluminosa i amb unes
vistes espectaculars podria tenir molts usos, un dormitori, sala de jocs o espai
d'oficina.

La propietat té una construcció molt gran, molt espai d'emmagatzematge i juntament
amb el garatge també es podria convertir en un estudi independent.

Hi ha un ventilador de sostre a la suite principal i calefacció central d'oli a tot arreu.
Una llar de foc de llenya envoltant de tosca fa una característica especial a la zona
d'estar.

L'espai d'estar exterior ofereix una terrassa molt gran al voltant de la piscina de 12x6
metres. Molt espai per entretenir-se, fer una barbacoa, prendre el sol o relaxar-se a
l'ombra. La zona de la piscina és privada i els jardins dels voltants estan ben cuidats
amb plantes i arbustos i arbres de baix manteniment.

lucasfox.cat/go/jav34765

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Safareig, S'accepten mascotes , Renovat,
Llar de foc, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats,
A prop dels col·legis internacionals
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Una casa familiar ideal per viure tot l'any, així com una fantàstica oportunitat
d'inversió en lloguer.

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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	Una vila de 4 habitacions amb piscina ben presentada, situada en un entorn tranquil al final d'un carrer sense sortida, amb vistes obertes espectaculars.

