
REF. JAV39541

699.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a Jávea, Costa Blanca
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

196m²
Plànol  

740m²
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

Meravellosa propietat de 2 nivells amb piscina i fabuloses
vistes obertes a la badia de Xàbia situada en un tranquil
barri residencial.

Espectaculars vistes al mar obert us esperen en aquesta preciosa vila de 2 nivells. Hi
ha una gran quantitat d'aparcament fora de carretera per a diversos vehicles, i
l'entrada a la casa es troba al mateix nivell que la zona d'aparcament. El porxo cobert
us dóna la benvinguda a la casa, a una sala d'estar i menjador molt il·luminada, amb
la cuina oberta immediatament a la vostra dreta. Des de la sala d'estar hi ha accés
directe a la terrassa superior des d'on es poden gaudir d'unes vistes fascinants sobre
la badia i cap al port de Xàbia. Com que aquesta vila gaudeix d'una posició elevada,
sempre tindreu garantida una vista oberta i sense obstacles cap al mar.

En aquest nivell hi ha una habitació doble, un bany i un pràctic lavabo de cortesia.
Una escala baixa al nivell inferior, on trobareu 3 habitacions dobles més i 2 banys. Un
dels dormitoris serveix com a suite principal i gaudeix d'un bany en suite i accés
directe a una terrassa coberta, que ofereix les mateixes vistes que el nivell superior.
La piscina es troba en aquest nivell, amb la terrassa exterior que ofereix un lloc ideal
per gaudir dels molts dies assolellats que ofereix Xàbia.

La casa està molt il·luminada gràcies a les nombroses finestres, que permeten entrar
molta llum natural en cascada. La propietat compta amb finestres d'alumini i
persianes enrotllables, així com aire condicionat fred i calent. La casa va ser
construïda l'any 1997 i ja té preparat un increïble projecte de reforma, que es pot
completar en només 6-9 mesos. Una meravellosa oportunitat perquè participis en la
modernització d'aquesta propietat o es pot comprar al seu preu actual i estat actual
sense obligació de reforma. La propietat està totalment tancada, per la qual cosa
s'admeten mascotes i el jardí adossat és de fàcil manteniment amb plantes
autòctones. Aquesta vila seria una casa meravellosa per viure tot l'any un cop
reformada, o també suposaria una oportunitat d'inversió de lloguer molt lucrativa.

La vila és ideal per viure tot l'any, o com una bona oportunitat d'inversió de lloguer.
Es troba a pocs minuts amb cotxe de la platja de l'Arenal de Xàbia i a prop de tots els
serveis i escoles internacionals. Una casa meravellosa amb precioses vistes al mar en
un barri residencial tranquil.

lucasfox.cat/go/jav39541

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Safareig, S'accepten mascotes , Interior,
Exterior, Cuina equipada, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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	Meravellosa propietat de 2 nivells amb piscina i fabuloses vistes obertes a la badia de Xàbia situada en un tranquil barri residencial.

