
REF. JAV29864

1.914.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 3 dormitoris amb 231m² terrassa en venda a Cumbre
del Sol
Espanya »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

3
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

613m²
Plànol  

963m²
Dimensions del terreny  

231m²
Terrassa

+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

Residencial Jazmines a Cumbre del Sol és on trobem Villa
Brisa del Mar, una zona exclusiva que destaca per les
seves vistes al mar, la seva infraestructura d'alt nivell, i
perquè està formada per grans xalets de luxe.

Villa Brisa del Mar, està construïda en dues plantes, l'entrada principal és a la planta
superior, amb dues ales clarament definides. A mà dreta, tenim la zona de descans,
on es troben les 3 habitacions. Un dels dormitoris té un gran vestidor i un bany en
suite; les altres dues habitacions tenen bany compartit i amplis armaris encastats.
Totes les habitacions tenen accés directe a la terrassa i vistes al mar. A l'altra ala, hi
ha la zona de dia, amb cuina, que s'uneix amb el menjador i el porxo exterior, la sala
d'estar, un lavabo de cortesia, un safareig, etc.

La planta baixa d'aquesta vila està destinada a l'oci i entreteniment, tant a l'interior
com a l'exterior. Aquesta planta és on hi trobem un garatge per a dos vehicles, un
bany, un traster i un saló polivalent extra que dóna directament a la terrassa
exterior, amb piscina i diverses zones enjardinades. Una zona de luxe per gaudir del
temps lliure, prendre el sol, veure una pel·lícula, nedar o simplement contemplar el
mar.

lucasfox.cat/go/jav29864

Vistes al mar , Terrassa, Piscina,
Garatge privat, Aparcament, Vestidor,
Plafons solars, Obra nova, Cuina equipada,
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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