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2.995.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Jávea
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4

5

810m²

1,645m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

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

javea@lucasfox.es

lucasfox.cat

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

REF. JAV28087

2.995.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Jávea
Espanya » Costa Blanca » Jávea » 03730

4

5

810m²

1,645m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

DESCRIPCIÓ

Luxosa vila de disseny en venda a Costa Sant Antoni,
Xàbia.
Projecte exclusiu per a la construcció d'una vila de disseny en Costa Sant Antoni amb
vistes a port de Xàbia. Aquest habitatge de 524 m² consta de 4 dormitoris i 5 banys
sobre una parcel·la de 1.645 m².
Aquesta luxosa vila s'assenta sobre una gran parcel·la en una exclusiva carrer sense
sortida. Compta amb una privilegiada ubicació, així com una excel·lent orientació sud
cap al port de Xàbia, de manera que es beneficia de les vistes més impressionants de
la badia de Xàbia.
La vila es distribueix en quatre plantes, amb l'entrada principal a la planta superior.
Des de la planta superior, s'accedeix a la resta de plantes per les escales o per
l'ascensor.
A la planta -1, amb una superfície de 185 m², es disposa la zona de nit amb quatre
dormitoris amb sengles banys privats i excel·lents vistes. El dormitori principal
disposa d'un luxós bany privat, una paret de vidre en angle per maximitzar les vistes
a la badia i un gran vestidor. La resta de dormitoris són bastant amplis i gaudeixen
d'excel·lents vistes. Aquesta planta es completa amb l'oficina a casa amb vistes a la
badia.
A la planta -2, trobem la zona de dia principal de 148 m², tot en una estada diàfana i
de planta oberta amb impressionants vistes. S'ofereix una cuina de disseny, equipada
amb les millors marques i qualitats, una zona de menjador familiar per al dia a dia i
una zona de saló. Tota aquesta estada s'envolta d'àmplies vidrieres de sòl a sostre
que s'obren a la naia, amb zona chill-out, amb un menjador exterior i amb la
fantàstica piscina. Un extrem de la piscina té molt poca profunditat, perquè pugui
submergir parcialment les gandules, especialment dissenyades per a això, i així
refrescar-se i descansar.
Finalment, s'accedeix per una escala interior o per l'ascensor a la planta -3. Aquesta
alberga una magnífica zona de relax i d'entreteniment amb magnífiques vistes a la
badia de Xàbia. Aquí, es disposa l'spa personal, perfecte per descansar i relaxar-se,
amb una piscina coberta, un jacuzzi ia triar entre bany de vapor o sauna. La zona
d'entreteniment comptarà amb una sala de jocs, un bar i la sala de cinema.
Poseu-vos en contacte per més informació.
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Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Jacuzzi, Spa, Garatge privat, Gimnàs,
Ascensor, Aparcament, Edifici modernista,
Aire condicionat, Balcó, Cuina equipada,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
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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