REF. JAV36567

380.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 3 dormitoris amb 19m² terrassa en venda a Jávea, Costa Blanca
Espanya » Costa Blanca » Jávea » 03730
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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

Xalet de 3 habitacions, amb piscina, en una parcel·la
totalment plana, situada en un barri residencial tranquil,
a prop de tots els serveis.
Aquesta lluminosa vila d'un sol nivell es troba en una parcel·la totalment tancada i
totalment plana, orientada al sud.
La vila consta de: un saló-menjador de planta oberta amb llar de foc de llenya i grans
portes dobles que donen a la terrassa i a la zona del jardí. Hi ha una cuina de cuina
totalment equipada i també una cuina independent, així com un traster exterior. Pel
que fa a les zones de nit, aquesta casa disposa de 3 habitacions i 2 banys amb dutxa a
la casa principal. Hi ha més allotjament independent a la casa mòbil prefabricada que
ofereix 2 habitacions dobles, bany familiar i saló amb cuina americana. Perfecte per a
convidats o membres de la família extensa.

lucasfox.cat/go/jav36567
Terrassa, Piscina, Jardí, Llum natural,
Aparcament, Traster, Safareig,
S'accepten mascotes , Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

La terrassa orientada al sud de la zona d'estar té vistes a la piscina de forma lliure i
al jardí de baix manteniment amb plantes mediterrànies madures amb una zona de
gespa artificial i grava. També al jardí hi ha una dutxa exterior, i les zones actuals de
safareig i traster es podrien convertir en una meravellosa cuina d'estiu.
S'accedeix a la propietat per una porta elèctrica i hi ha un munt d'aparcament fora de
carretera per a diversos vehicles.
Els extres pràctics inclouen: finestres de doble vidre amb mosquiteres i persianes
enrotllables, aire condicionat, estufa de llenya amb casset i una caseta de jardí per a
més emmagatzematge.
Aquesta casa seria una bona oportunitat d'inversió.

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

javea@lucasfox.es

lucasfox.cat

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

REF. JAV36567

380.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 3 dormitoris amb 19m² terrassa en venda a Jávea, Costa Blanca
Espanya » Costa Blanca » Jávea » 03730

3

2

90m²

957m²

19m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Terrassa

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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