
VENUT/UDA

REF. JAV36309

499.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Moraira
Espanya »  Costa Blanca »  Moraira »  03727

2
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

310m²
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

Impressionant vila a poca distància a peu de la ciutat i la
platja de Moraira.

Una vila absolutament impressionant, situada en una de les millors i més buscades
ubicacions de Moraira. Situada al Pla del Mar, a pocs minuts caminant del poble i de
la platja del Portet, la propietat ha estat molt ben reformada tant per dins com per
fora i s'ha elevat a un nivell contemporani i molt demandat.

La propietat s'adaptaria a una parella que vulgui reduir la mida i estar a poca
distància de la ciutat o si esteu buscant un apartament però voleu més espai exterior
i una piscina privada, no busqueu més.

La vila es troba a un carrer sense sortida i s'hi accedeix des de la carretera per un
petit camí. Està situat en una parcel·la totalment plana i totalment emmurallada,
ideal per a persones amb nens petits o mascotes.

S'entra a la casa per una gran porta doble que entra al saló / menjador / cuina de
planta oberta. La propietat se sent lluminosa i oberta i més espaiosa gràcies a les
finestres a 3 costats d'aquesta habitació.

Els detalls són per tot arreu; des de prestatgeries fetes a mà fins a una cuina
artesanal amb portes de fusta i rajoles de taulell a mida, passant per l'ús de diferents
elements d'il·luminació. L'espai es basa en els estils clàssics eivissencs molt
demandats.

En aquest nivell i a través d'un passadís fora dels espais d'estar, hi ha dues
habitacions dobles, totes dues amb armaris fets a mà a mida, i un bany familiar
complet amb dutxa i molts detalls fantàstics.

El dormitori principal té portes dobles que donen a la part posterior de la propietat i
a la piscina i als jardins.

Les zones exteriors mostren realment l'ús intel·ligent de l'espai i ofereixen sol /
ombra i opcions de menjador. Teniu una gran terrassa coberta al costat de la
propietat que faria una meravellosa zona de menjador. La piscina privada es troba a
la part posterior de la propietat i té el sol durant tot el dia i està envoltada d'una
àmplia terrassa per relaxar-se i prendre el sol. La dutxa exterior també es troba en
aquest costat de la parcel·la.

lucasfox.cat/go/jav36309

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Aparcament, Vistes,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Barbacoa, Aire condicionat
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Des de les portes dobles de la zona d'estar, teniu una gran terrassa, amb taula de
menjador i cadires, i una zona de barbacoa.

La terrassa del terrat és una joia, una de les millors que hem vist, ofereix unes vistes
precioses al mar i a la muntanya i té vistes al port esportiu i cap a l'horitzó de Calp i
més enllà.

Un jardí de fàcil manteniment totalment proveït i diversos tests han estat regats i
completen l'ambient mediterrani.

Hi ha una opció i plans creats per afegir un dormitori al primer pis amb bany per a
aquells que busquen potencial per afegir més allotjament, però tal com està es tracta
d'una casa especial que està preparada per ser gaudida pels seus futurs propietaris
molt afortunats.
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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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