
VENUT/UDA

REF. DEN12285

Preu a consultar Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la d'obra nova de 3 dormitoris amb 82m² terrassa en venda a Jávea
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03739

3
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

200m²
Plànol  

1.000m²
Dimensions del terreny  

82m²
Terrassa

+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 molt lluminosa i espaiosa amb
113,36 m² de terrassa en venda a la promoció Cims del
Tosalet, amb l&#39;opció de personalitzar els acabats i la
distribució.

Aquesta vila forma part de Cims del Tosalet, una promoció d'obra nova que li permet
configurar la seva vila a mida, situada en una urbanització privilegiada a Xàbia, al cor
de la Costa Blanca. Està en un enclavament magnífic, prop de tots els serveis i les
platges.

La promoció li permet triar entre diversos models de vila i adaptar-la a les seves
necessitats i gustos personals. Amb la proposta per a aquesta vila, ens trobaríem
davant un habitatge de dues plantes que destacaria per la seva amplitud, amb 299,70
m² construïts i 113,36 m² de terrasses descobertes. La planta baixa es compondria del
rebedor, un ampli saló-menjador, una cuina independent totalment equipada, la
bugaderia, un lavabo de cortesia i un dormitori amb bany privat. A la planta superior
trobaríem 4 dormitoris dobles, 2 banys i una terrassa.

La característica més destacable de la promoció és que el client podrà acabar de
decidir la distribució i els acabats de la propietat. Podrà ampliar el nombre de
dormitoris i estances, places de garatge, jardí, piscina, etc., sempre segons les
possibilitats de la parcel·la.

Aquests habitatges estan dissenyades per ser càlides, acollidores i amb una gran
personalitat. Tenen una arquitectura adequada a l'estil de vida modern i combinen la
tecnologia i domòtica més avantguardistes amb materials tradicionals, nobles i de
qualitat, com la pedra tosca. Són unes viles molt lluminoses i estan en perfecta
harmonia arquitectònica, gràcies als seus dissenys amb espais oberts. Això permet
apreciar la naturalesa des dels interiors i que la llum il·lumini tots els racons
d'aquestes propietats.

Perfecta perquè una família es faci el seu habitatge de somni al cor de la Costa
Blanca.

lucasfox.cat/go/den12285

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Sostres alts,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Zona chill-out, Vistes, Sistema domòtic,
Obra nova, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Armaris encastats, 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.
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	Vila d&#39;obra nova molt lluminosa i espaiosa amb 113,36 m² de terrassa en venda a la promoció Cims del Tosalet, amb l&#39;opció de personalitzar els acabats i la distribució.

