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495.000 € Casa / Vila - Vendido

Casa / vila Quartos à venda em Jávea, Costa Blanca
Spain » Costa Blanca » Jávea » 03730
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VENDIDO

Contacte-nos sobre esta propriedade
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.pt

Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Spain
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DESCRIÇÃO

Casa de campo muito bem conservada situada em Javea
com belas vistas abertas
Bonita casa de campo de 4 cama situada na área de Javea. A vila fica em um terreno
de manutenção muito fácil com muitas áreas de terraço e um jardim de cascalho com
lindas plantas e árvores.
A propriedade é construída em um nível e lhe dá uma sensação de abertura. Você
tem acesso direto a um terraço frontal e traseiro do principal espaço de estar e da
área de jantar. A cozinha de bom tamanho é aberta, mas ainda separada, com um
arco da sala de estar. A cozinha está equipada com máquina de lavar louça Miele,
forno Miele e exaustor Miele.
A área de jantar dá para um terraço coberto, proporcionando uma grande área de
refeições ao ar livre durante todo o ano.

lucasfox.pt/go/jav34428
Terraço, Piscina, Jardim, Private garage,
Estacionamento, Varanda,
Janelas de vidro duplo , Despensa,
Cozinha equipada, Armários empotrados ,
Ar condicionado, Aquecimento

O terreno tem 2 entradas. Um do fundo da rua subindo para a propriedade com
degraus e um do lado onde é totalmente plano e plano.
O layout desta propriedade está bem distribuído e tem 4 quartos de boas áreas e 3
quartos dos quais 2 em suite. Todos os quartos têm roupeiros de madeira fabulosos.
A maioria das janelas tem vidros duplos e persianas.
A casa é aquecida através de um queimador de pellets que está ligado a todos os
radiadores em toda a casa e é de uma conhecida marca italiana chamada EOSS
(22KW). Além disso, há ar condicionado em todos os 4 quartos.
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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