REF. DEN17203

3.750.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 2,200m² de jardí en
venda a Jávea
Espanya » Costa Blanca » Jávea » 03730
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Dimensions del terreny

Terrassa

Jardí

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.cat

Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Preciosa torre amb fantàstiques vistes des d&#39;una
ubicació privilegiada al Montgó, prop de Xàbia.
Aquesta meravellosa casa es troba en una àmplia i preciosa parcel·la als peus de
l'espectacular muntanya del Montgó i del seu parc natural, en un entorn elevat que
ofereix unes vistes impressionants del camp.
Aquesta casa, construïda al vessant del pujol fa només 6 anys, es distribueix en 3
plantes, amb grans finestrals per gaudir de les vistes i deixar entrar la llum natural de
la Mediterrània, i amb elegants terrasses i jardins escalonats per aprofitar al màxim
l'immillorable clima.
El disseny combina el luxe modern amb el l'estil tradicional, i els acabats moderns i
elegants es fusionen a la perfecció amb l'impressionant ús de la pedra, el marbre, la
fusta i els elements històrics. Destaquen la porta principal, de més de 400 anys
d'antiguitat, i els rosasses, que daten de principis del segle XV.
El confort familiar del segle XXI és una prioritat tant a l'interior com a l'exterior, des
de la gran terrassa coberta amb vistes a l'espectacular piscina i els jardins fins al
cinema a casa, la sala de jocs, gimnàs i la magnífica sauna i al jacuzzi. Els dormitoris i
banys són de la més alta qualitat i van ser dissenyats per Antonio Luppi. A més,
l'habitatge compta amb mobiliari exquisit dissenyat per Ascensió Latorre.
El saló de doble alçada té una orientació ideal per gaudir de les vistes i dóna a la
gran terrassa principal, mentre que la cuina, molt fresca, aprofita al màxim la seva
posició en una cantonada per oferir nombroses finestres, amb acabats càlids de fusta
i maó amb detalls d'acer inoxidable.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.cat

Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Espanya

lucasfox.cat/go/den17203
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Piscina climatitzada, Terrassa, Jacuzzi, Spa,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
Terres de marbre, Aparcament,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cinema domèstic,
Cuina equipada, Finestres de doble vidre ,
Llar de foc, Plafons solars, Safareig,
Sala de jocs, Seguretat, Sistema domòtic,
Traster, Vistes, Zona chill-out
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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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