REF. JAV28984

2.099.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / Vil·la d'obra nova de 5 dormitoris amb 82m² terrassa en venda a Moraira
Espanya » Costa Blanca » Moraira » 03720
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es
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Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Espanya
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DESCRIPCIÓ

La present és per a informar la venda d&#39;una
magnífica Vila de NOVA CONSTRUCCIÓ a BENISSA COSTA,
amb les espectaculars vistes a la mar i a la vall Estil
Minimalista, amb 5 dormitoris, 1 despatx i 6 banys. Zona
RACÓ DE GALENO
Estil Minimalista, amb 5 dormitoris, 1 despatx i 6 banys. Zona RACÓ DE GALENO
lucasfox.cat/go/jav28984

Aquesta preciosa Vila de disseny modern amb cinc dormitoris i sis banys en total, 4
d'ells en suite. Està construïda en una parcel·la de 1.518 m2 amb fàcil accés. Superfície
habitable: 500 m2.
Amb materials de primera qualitat i amb garantia. Està situada en una zona molt
tranquil·la, a pocs minuts de les platges i el nucli urbà.
Consta de tres plantes i aparcament. Dormitoris amplis amb armaris encastats, amb
vestidors. Té 2 salons espaiosos, lluminosos, el menjador i 2 cuines completament
equipades, té ascensor. Disposa de diverses terrasses cobertes i descobertes, zona
de chill out, gran jardí, BBQ, sauna, celler, bugaderia i una preciosa piscina d'5x12
amb una cascada i amb una terrassa de 82 m2.
A més, destaquem que la casa està equipada amb aire condicionat, calefacció per
terra radiant sistema Altherma, alarma i sistema de vídeo vigilància.
'En poques paraules, una propietat de luxe Excepcional en una Zona privilegiada que
ofereix tots els extres que es puguin imaginar i així convertir el seu dia a dia en una
autèntica experiència!

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

javea@lucasfox.es

lucasfox.cat

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

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Spa, Edifici modernista,
Aire condicionat, Alarma, Barbacoa,
Calefacció, Cinema domèstic,
Cuina equipada, Finestres de doble vidre ,
Obra nova, Sistema domòtic
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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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