
VENUT/UDA

REF. JAV27912

565.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Jávea
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

228m²
Plànol  

1.400m²
Dimensions del terreny

+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 de 228 m² sobre una parcel·la de 1400 m², amb 4
dormitoris i 3 banys en venda a Pinosol, Xàbia.

Aquesta magnífica gaudeix d'una privilegiada ubicació sobre el cim de Pinosol, a uns
80 metres sobre el nivell de la mar Mediterrània. La vila Les Palmeres gaudeix d'un
disseny i execució extraordinaris, amb espais oberts i connexions fluïdes entre els
espais interiors i exteriors. Una llar còmode, però de luxe i amb precioses vistes
panoràmiques de 270º a la mar, la muntanya i la naturalesa circumdant gràcies a la
seva posició elevada.

Aquesta elegant casa compta un meravellós disseny amb excel·lent materials, i s'ha
prestat màxima atenció en tots els detalls. S'ha inclòs electrodomèstics de primera
qualitat i mobiliari pensat en la comoditat dels seus residents i convidats, sense
perdre elegància.

La impecable atenció a l'detall es destaca en cada espai de la vila, des de la cuina
fins als agradables dormitoris, així com en els exteriors. Per exemple, es presenta un
jardí exuberant i verd, molt ben cuidad i amb un sistema de reg automàtic que el
manté en perfecte estat.

La vila disposa de molt espai exterior amb ambients assolellats i ombrejats i
boniques terrasses. La piscina d'aigua salada li farà sentir com en la seva pròpia
platja privada. Un paradís per a la comoditat de la vida moderna i les característiques
pràctiques es van fusionar en un, molt ben presentat.

Poseu-vos en contacte per més informació sobre aquesta còmoda vila moderna, amb
un perfecte disseny i unes característiques impecables.

lucasfox.cat/go/jav27912

Vistes al mar , Terrassa, Piscina,
Garatge privat, Safareig, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Calefacció, Balcó,
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.
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