
VENUT/UDA

REF. JAV35208

450.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Jávea
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03738

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

141m²
Plànol  

920m²
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 atractiva vila de 3 dormitoris que ha estat bellament
reformada el 2021 en venda a Xàbia, Costa Blanca.

Una atractiva vila que ha estat bellament reformada el 2020 / 2021, distribuïda en un
sol nivell, orientada a l'oest, en una ubicació tranquil·la a Costa Nova, Xàbia, privada i
sense vistes, a poca distància a peu de diversos restaurants, a només 5 km (7 o A 8
minuts amb cotxe) de la platja de sorra de l'Arenal i a prop de diverses petites
platges i cales.

L'allotjament consta del següent. Un saló amb portes corredisses que donen
directament a la terrassa i la piscina i un menjador que es troba al costat d'una
moderna cuina americana, també amb accés directe a la terrassa. El dormitori
principal (amb portes que donen a la terrassa i la piscina) té un modern bany amb
dutxa amb dutxa arran de terra i un vestidor. Hi ha 2 habitacions dobles més, una
amb armaris encastats i l'altra amb armaris encastats de fusta, i un bany familiar amb
dutxa arran de terra i banyera.

A l'exterior, al jardí, hi ha una piscina (8 metres x 4 metres), amb terrasses al voltant,
una cuina d'estiu amb barbacoa encastada, un lavabo de cortesia i una dutxa
exterior. Les zones de piscina i terrassa i el jardí són privats i no es passen per alt.
També hi ha un garatge, un traster independent, un safareig amb accés directe des
del jardí i una escala que porta al solàrium. El jardí madur és fàcil de mantenir.

Hi ha una calçada pavimentada amb espai per aparcar 3 o 4 cotxes. També seria fàcil
aparcar una autocaravana.

Extres: Finestres de doble vidre amb persianes i mosquiteres, persianes elèctriques a
les portes del saló i del dormitori principal, aire condicionat (fred i calor) al saló,
cuina i dormitori principal, més aire condicionat (fred) en un dels dormitoris de
convidats, un tendal elèctric retràctil sobre la terrassa orientada a oest al costat de
la piscina. Una porta elèctrica, un sistema d'alarma i un sistema d'entrada de
seguretat. Sistema de depuració d'aigua potable.

Atenció - IBI (impost de l'ajuntament – tarifes): 378 euros anuals i taxa de recollida
d'escombraries: 125 euros anuals

lucasfox.cat/go/jav35208

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Aparcament, Traster, Safareig, Renovat,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Barbacoa, Armaris encastats, Alarma,
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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