REF. JAV36386

499.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 3 dormitoris en venda a Jávea, Costa Blanca
Espanya » Costa Blanca » Jávea » 03730

3

3

233m²

1.018m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.cat

Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Una gran vila familiar de 3 habitacions i 3 banys amb
piscina privada i un bonic jardí.
Una vila de 3 habitacions i 3 banys ben decorada a la zona de Balcon al Mar.
La propietat consta d'un rebedor, una sala d'estar amb llar de foc, un lavabo de
cortesia, una cuina amb accés a la terrassa coberta de la naya i 2 dormitoris i 2 banys
més en aquest nivell.
Hi ha una escala interior que puja a un tercer llit i bany, a més d'una petita terrassa
al terrat. Fins i tot es pot veure el mar. El tercer dormitori està situat a la torre i és
rodó.
La propietat està parcialment actualitzada. Els banys es deixen amb un aspecte
vintage que s'adapta molt a la vila. Tot està en molt bon estat i la propietat dóna una
bona sensació. El jardí és d'un verd preciós i trobareu moltes flors de colors i
palmeres per tot arreu. Està tot tancat i molt privat. A la part posterior de la propietat
hi ha una zona de gespa amb diverses zones d'estar cobertes i obertes.

lucasfox.cat/go/jav36386
Terrassa, Piscina climatitzada, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Terres de marbre,
Aparcament, Plafons solars,
Llicència turística, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats,
Aire condicionat

Les vistes des de la vila són del jardí i la piscina.
L'habitatge disposa de llar de foc i aire condicionat (fred/calent).
La piscina té calefacció solar, fa 10 x 5 i té forma de ronyó. Hi ha molt espai al voltant
de la piscina per posar les gandules. El terreny que pertany a aquest xalet és de poc
més de 1.000 metres quadrats.
Hi ha aparcament fora de carretera i un garatge tancat.
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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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