
VENUT/UDA

REF. DEN12205

1.195.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris amb 741m² de jardí en venda a Jávea
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03739

4
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

567m²
Plànol  

1.189m²
Dimensions del terreny  

80m²
Terrassa  

741m²
Jardí

+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

Vila d&#39;obra nova amb qualitats de luxe i l&#39;última
tecnologia, jardí i piscina, en venda en un entorn
privilegiat i amb vistes espectaculars des de totes les
estances.

Vila d´obra nova de 567 m² situada sobre una parcel·la de 1.189 m², dels quals 741 m²
estan destinats a jardí. Es troba situada en una zona residencial de prestigi amb
vistes panoràmiques espectaculars a la costa i la badia de Xàbia, des de totes les
estances i terrasses, per la qual cosa atorga la sensació de viure en un constant
mirador privat al mar Mediterrani.

L'habitatge és de construcció recent, amb un disseny únic ideat per optimitzar al
màxim la lluminositat. Compta amb qualitats de luxe i la darrera tecnologia. La
primera planta, la més elevada, és el nucli principal de la casa i es compon d´un saló-
menjador amb cuina integrada totalment equipada i dues terrasses espectaculars.
Una està orientada al nord i ofereix vistes impressionants a la costa, mentre que
l'altra correspon a un porxo amb piscina, ideal per relaxar-se amb total privadesa.
Aquesta planta també consta del dormitori principal amb jacuzzi, vestidor i dues
terrasses.

La planta baixa disposa de tres amplis dormitoris, tots amb bany privat i terrassa
pròpia, per la qual cosa ofereixen molta lluminositat i total privadesa.

La planta semisoterrani compta amb tres portes d'accés independents, per la qual
cosa es poden aparcar tres cotxes amb tota comoditat.

Algunes característiques addicionals inclouen calefacció per terra radiant, sistema de
domòtica, ascensor, aire condicionat fred-calor per conductes, portes de garatge
motoritzades, piscina amb il·luminació led, jardí amb reg automàtic i il·luminació led.
La cuina està totalment equipada amb nevera, placa d'inducció, campana extractora,
forn elèctric, microones, rentadora, assecadora i rentaplats.

Una vila d´obra nova situada en un entorn privilegiat.

lucasfox.cat/go/den12205

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Jacuzzi,
Garatge privat, Ascensor, Sostres alts,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Vistes, Traster, Sistema domòtic, Seguretat,
Safareig, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat
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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.

REF. DEN12205

1.195.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris amb 741m² de jardí en venda a Jávea
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03739

4
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

567m²
Plànol  

1.189m²
Dimensions del terreny  

80m²
Terrassa  

741m²
Jardí

+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

	Vila d&#39;obra nova amb qualitats de luxe i l&#39;última tecnologia, jardí i piscina, en venda en un entorn privilegiat i amb vistes espectaculars des de totes les estances.

