
VENUT/UDA

REF. JAV28092

1.249.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Jávea
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

347m²
Plànol  

2.169m²
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 5 dormitoris i 4 banys que combina l&#39;estil
tradicional de la zona amb jardí, piscina i característiques
modernes en una urbanització d&#39;alt prestigi.

La reputació d'aquesta prestigiosa urbanització precedeix al que s'amaga darrere de
la porta d'entrada d'aquest immoble excel·lent.

Res més obrir-se les portes elèctriques d'entrada, salten a la vista la qualitat i l'espai
que caracteritzen la vila. El gran vestíbul d'entrada proporciona un marc espaiós per
a la cuina i el safareig independent. La cuina es beneficia d'elements de disseny
modern però orgànic, i gaudeix d'abundant llum natural, de fogons, i
d'electrodomèstics d'acer inoxidable Miele i Siemens i ESE Falcon Aga.

Des d'aquí, accedim fàcilment a l'menjador. El saló gaudeix d'un estil elegant amb
gestos de complicitat a les característiques tradicionals originals d'aquesta vila, tot i
que les estades es distribueixen en espais oberts, una característica molt sol·licitada
avui dia. Des d'aquí, podrà sortir a la naia, la piscina i als jardins, tots en el mateix
nivell. La naia proporciona una zona fresca i amb ombra per gaudir a l'estiu, i gràcies
a unes parets de vidre, es pot transformar en un saló secundari que es beneficia el
màxim de sol a l'hivern.

L'habitatge es distribueix en 2 nivells. El nivell inferior es compon de l'elegant suite
principal, amb vestidor i bany privat amb lavabos dobles, dutxa efecte pluja i banyera
enfonsada, el que proporciona un acollidor santuari de comoditat i funcionalitat per
a moments de tranquil·litat. A més, hi ha altres 2 dormitoris dobles i 2 banys que
donen a passadís ampli. La planta superior es distribueix amb altres 2 dormitoris
dobles i bany i traster addicional.

Els amplis jardins madurs i colorits proporcionen privacitat, espai i racons per
relaxar-se, tot emmarcat amb unes vistes clares a l'entorn natural de Xàbia ja
Benitatxell.

No es deixi passar aquesta oportunitat si és un fanàtic de la Lluca, de l'espai, de el
luxe, i de l'estil tradicional combinat amb característiques modernes.

lucasfox.cat/go/jav28092

Piscina, Jardí, Garatge privat,
Calefacció per terra radiant , Safareig,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
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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