REF. DEN23748

4.400.000 € Casa / Vil·la - En venda

casa / vil·la d'obra nova de 6 dormitoris amb 240m² terrassa en venda a Jávea
Espanya » Costa Blanca » Jávea » 03730
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+34 965 79 33 63
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Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Una de les millors viles d&#39;estil eivissenc de la Costa
Blanca, un habitatge de luxe a primera línia amb vistes
espectaculars a la mar.
Des de l'exterior ia nivell de parcel·la, accedim a la planta baixa de l'habitatge.
Després de creuar la porta principal, trobem un passadís que connecta les dues ales
de la casa, amb molta llum gràcies als patis enjardinats que semblen incorporar la
naturalesa a el cor de la casa. Passats aquests patis, se situa la zona de dia, les
finestres minimalistes apropen el mar com si estiguessin a l'abast de la mà. Aquesta
zona es divideix subtilment en un espaiós menjador que integra una cuina amb
mobles de la prestigiosa marca Bulthaup, i una illa multifuncional. La sala d'estar és
contigua, un veritable mirador a la mar il·luminat pel sol mediterrani.
La zona de nit consta de 3 dormitoris dobles amb armaris i bany en suite, i un petit
lavabo com a visitant. Aquesta planta també integra un garatge amb capacitat per a 2
vehicles.
La planta superior hi ha la suite principal, que consisteix en un ampli dormitori amb
vestidor propi i un bany amb dutxa i banyera. La suite principal té 2 terrasses, la
major de les quals té 147 m2.
Les famílies que portin un estil de vida actiu i saludable estaran encantades a
l'descobrir que s'ha habilitat un gimnàs al soterrani, on també trobem altres 2
dormitoris, 2 banys i un lavabo.
La casa, en la seva totalitat, és un autèntic balcó a la mar. Tant els espais interiors
com els exteriors tenen un denominador comú: les vistes panoràmiques de la mar, la
presència constant de el so de les onades, la brisa marina, la llum que banya les
estades amb la seva aura daurada, la sensació de quietud i la unió amb el mar
Mediterrani.
Una llar ideal per a aquells que busquen viure en una vila davant del mar, en una
casa luxosa i confortable a el mateix temps, prop d'escoles internacionals de prestigi,
i que desitgin assaborir la llibertat de l'espai, la llum de la Mediterrània i el contacte
amb la natura.
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Vistes al mar , Jardí, Piscina,
Piscina climatitzada, Terrassa,
Garatge privat, Gimnàs, Llum natural,
Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
Plafons solars, S'accepten mascotes ,
Sistema domòtic, Vestidor, Vistes
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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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