
REF. JAV37611

2.250.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Jávea
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

203m²
Plànol  

1.024m²
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
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DESCRIPCIÓ

Xalet davant del mar de 4 habitacions i 3 banys, orientat
al sud, amb espectaculars vistes al mar, situat en una
zona residencial molt demandada.

Situada en una parcel·la plana, l'accés a aquesta bonica casa es dóna a través d'una
porta elèctrica, on us donen la benvinguda a una gran zona de pati, amb molta plaça
d'aparcament i fàcil accés al garatge doble amb espai per a dos vehicles. Podeu
entrar a la casa directament des del garatge i per la zona de safareig, o per la porta
principal on el rebedor ofereix sostres alts impressionants.

Just al davant hi ha la zona d'estar i menjador, amb portes que s'obren a la gran
terrassa de la piscina que ofereix unes vistes espectaculars al mar. La terrassa
disposa de mampares de vidre, perfectes per viure durant tot l'any, que ofereixen
refugi als mesos d'hivern o l'opció d'obrir-les per gaudir dels molts mesos de calor
que ofereix Xàbia.

La cuina totalment equipada es troba al costat de la zona de menjador i dóna
directament a la cuina d'estiu, també disposa de pantalles de vidre, un altre espai
d'entreteniment i menjador durant tot l'any.

Dues habitacions dobles i dos banys es troben a la planta principal, amb un bany
privat. Una gran escala al rebedor condueix al nivell superior, on trobareu 2
habitacions dobles més, amb la suite principal que gaudeix d'un ampli bany amb
banyera cantonera i dutxa. Tots els dormitoris d'aquesta casa disposen d'armaris
encastats i els dos dormitoris del nivell superior gaudeixen d'accés a una gran
terrassa exterior privada, on quedareu captivats per les espectaculars vistes al mar i
la costa.

La impressionant piscina de 12x4 metres al nivell principal està situada al centre
davant de la casa, amb la terrassa embolicant al voltant. Hi ha moltes zones per
gaudir, ja sigui prenent el sol o relaxant-se a les diferents zones d'estar al voltant de
la piscina. Fins i tot hi ha una alcova que ofereix un entorn perfecte per a un sopar
romàntic per a dues persones, mentre es gaudeix de les impressionants vistes del
mar i la costa. Aquesta casa també disposa d'un jacuzzi, calefacció per terra radiant,
unitats d'aire condicionat a tot arreu i 12 plaques solars per a aigua calenta per reduir
les factures. El jardí pla de grava és de fàcil manteniment, amb belles palmeres,
bardisses madures, flors i arbres fruiters.

lucasfox.cat/go/jav37611

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Jacuzzi, Garatge privat, Sostres alts,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Safareig, S'accepten mascotes ,
Plafons solars, Llar de foc, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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Cal veure aquesta bonica casa de primera línia amb espectaculars vistes al mar i la
costa.

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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	Xalet davant del mar de 4 habitacions i 3 banys, orientat al sud, amb espectaculars vistes al mar, situat en una zona residencial molt demandada.

