REF. JAV27860

3.950.000 € Casa / Vil·la - En venda

casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Jávea
Espanya » Costa Blanca » Jávea » 03730
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2.095m²
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+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es
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Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Vila de 4 dormitoris i 4 banys a primera línia de mar amb
una elevació majestuosa de 120 m sobre el nivell de la
mar i amb vistes a les costes de Xàbia.
Vila de 4 dormitoris i 4 banys a primera línia de mar, amb una elevació majestuosa de
120 m sobre el nivell de la mar i amb vistes a les costes de Xàbia.
Aquesta finca encantadora i molt privada amb vista a la mar increïbles és una
combinació irresistible de natura, luxe i tranquil·litat. És una elegant casa senyorial
en la qual destaca l'atenció pel detall, amb 770 m² de superfície habitable sobre una
parcel·la de 2095 m².
L'habitatge flueix de l'espai interior a l'exterior. Té finestrals grans i elegants i detalls
meravellosos tant a nivell de disseny com en els materials, i accessoris de primera
qualitat que proporcionen una experiència relaxada però sofisticada per a residents i
convidats.

lucasfox.cat/go/jav27860
Terrassa, Piscina, Jardí, Gimnàs,
Garatge privat, Safareig, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Balcó, Alarma, Aire condicionat

Les impressionants vistes panoràmiques sobre cales ondulades, la vall i el mar
Mediterrani es poden apreciar des de les àmplies terrasses que ofereixen sol i ombra.
Una elegant piscina de 14 x 6 m se situa a la zona de gespa inferior, i un exuberant
jardí madur amb vistes a les meravelles blaus de la mar li oferirà un racó de
tranquil·litat on gaudir de l'clima de la zona.
Així mateix, la vila està moblada amb accessoris refinats que donen el toc final i
barregen els motius tradicionals espanyols amb l'estètica moderna. És, sens dubte,
un habitatge atractiva i un lloc ideal per als visitants que busquen un servei
personalitzat, un entorn natural verge, així com confort, elegant i relaxat.
També és perfecta per a reunir-se en estiu amb la família, en parella o amb els amics.
Ideal per trobades romàntics, amants de la natura, amants de el sol i, en particular,
per a aquells que busquen gaudir de l'originalitat i l'essència de la vida de luxe a
Espanya amb total privacitat, lluny de l'enrenou.
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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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