
PROPIETAT EN EXCLUSIVA

REF. JAV35093

799.000 € Pis - En venda - Propietat en exclusiva
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 69m² terrassa en venda a Jávea
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

88m²
Plànol  

69m²
Terrassa

+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

Àtic dúplex molt ben presentat en una ubicació
privilegiada de la platja de l'Arenal amb totes les
comoditats, botigues i restaurants a pocs passos. Vistes
al mar de 180º sobre la badia.

Un àtic ben presentat, distribuït en 2 plantes, amb dormitoris a les dues plantes.
Gaudeix d'una ubicació privilegiada, segona línia de mar i amb vistes a la badia de
Xàbia cap a la Costa de Sant Antoni.

Superfície habitable construïda 88,40m2 més terrasses cobertes i obertes de
69,76m2, garatge de 15,84m2 i traster de 5,07m2.

L'apartament es troba en perfecte estat amb acabats d'alta qualitat en un complex
que ofereix un servei de consergeria a temps complet i una empresa d'administració
activa.

La cuina ha estat equipada amb electrodomèstics i mobles a tot arreu, amb una
terrassa tancada independent. El gran saló-menjador de planta oberta s'obre a una
àmplia terrassa coberta amb vistes al mar i vistes a la piscina i als jardins.

A la planta superior hi ha 2 terrasses obertes, una amb accés des dels 2 dormitoris
d'aquesta planta i l'altra amb orientació oest.

La propietat es ven amb una plaça d'aparcament subterrani i traster adjacent.

Actualment gaudeix d'uns bons ingressos de lloguer, l'apartament és prou espaiós
per viure tot l'any, però també es pot gaudir com una casa de vacances
impressionant.

lucasfox.cat/go/jav35093

Vistes al mar , Terrassa, Piscina,
Servei de consergeria , Garatge privat,
Terres de marbre, Aparcament, Vistes,
Traster, Renovat, Llicència turística,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Balcó, 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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