REF. JAV27940

1.470.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Jávea, Costa Blanca
Espanya » Costa Blanca » Jávea » 03730
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Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Espanya

REF. JAV27940

1.470.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Jávea, Costa Blanca
Espanya » Costa Blanca » Jávea » 03730

5

5

685m²

2,500m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

DESCRIPCIÓ

Vila de 685 m² de superfície habitable amb 5 dormitoris i
5 banys en un recinte de 2500 m² assentada a la
muntanya del Montgó i amb orientació sud.
Vila de 685 m² de superfície habitable amb 5 dormitoris i 5 banys sobre una parcel·la
de 2500 m².
Assentada majestuosament sobre el Montgó i orientada a sud, aquesta magnífica
casa és tot un triomf arquitectònic. Aquesta finca, tot un paradís presidencial, és
ideal per a persones que realment aprecien la qualitat de l'edifici.
Els espais interiors d'aquesta casa espectacular flueixen cap a l'exterior, còmodes,
però luxosos. Ofereix vista sobre l'impressionant teló de fons del Montgó, vistes
panoràmiques, i vistes clares a la vall, a el camp i els turons dels voltants. La vila
gaudeix d'acabats de primera qualitat, com lluernes elegants, finestrals enormes i
detalls meravellosos tant en disseny com en materials. Els electrodomèstics de
primera qualitat proporcionen una experiència relaxada però sofisticada per a
residents i convidats.
Aquesta casa és un llenç en blanc: el somni d'un col·leccionista d'art, dissenyada amb
molt d'espai per exhibir obres d'art. La casa combina motius tradicionals espanyols
amb una estètica moderna i les vistes des de la gran entrada arriben a la piscina.
El vestíbul d'entrada dóna pas a un menjador amb una decoració exquisida i a la gran
sala menjador amb sostres alts, una xemeneia i grans finestrals. La impecable atenció
a l'detall destaca en la cuina professional amb zona de descans i mobles
personalitzats. El porxo gran i les terrasses a l'aire lliure brinden proporcionen el lloc
perfecte perquè vostè i els seus éssers estimats gaudeixin de l'exterior.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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Jardí, Piscina, Terrassa, Pista de tennis,
Garatge privat, Calefacció,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig
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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.

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

javea@lucasfox.es

lucasfox.cat

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

