
VENUT/UDA

REF. JAV31654

1.475.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Jávea
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

289m²
Plànol  

1.000m²
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

Sofisticada vila de 4 habitacions amb magnífiques vistes
a Xàbia, amb vistes al mar Mediterrani, la famosa
muntanya del Montgó i les valls dels voltants.

La planta acuradament dissenyada d'aquesta propietat crea una casa distribuïda en 3
plantes, tot optimitzant les impressionants vistes des de cada finestra i donant una
llum increïble a aquesta àmplia vila de luxe.

La vila està decorada amb bon gust amb mobles de disseny d'alta gamma i amb una
atenció acurada als detalls, utilitzant només els millors acabats i accessoris. També
és una vila de disseny modern força singular amb una àmplia superfície de 289 m²
que aprofita al màxim la llum natural amb grans finestrals de terra a sostre.

Un passadís majestuós obert amb una escala oberta que baixa a la planta mitjana
que consta de 4 dormitoris, tres dormitoris dobles per a convidats, un amb bany
privat, un gran dormitori principal amb bany privat i vistes espectaculars, tots els
dormitoris tenen una construcció d'alta qualitat. en armaris i il·luminació LED oculta.

Una gran zona de planta oberta, saló i cuina de disseny amb vistes a les terrasses
exteriors, la piscina i vistes a Xàbia i la famosa muntanya del Montgó.

A l'exterior de la vila trobem una piscina infinita d'aigua salada amb vistes a la
muntanya del Montgó, al voltant de la vila hi ha moltes terrasses per relaxar-vos i
gaudir del clima mediterrani i també un bonic jardí mediterrani de fàcil manteniment
amb arbres i arbusts madurs.

La vila està equipada amb l'última tecnologia que inclou aire condicionat central i
zones de calefacció, sistema domòtic, sistema d'alarma de seguretat i càmeres,
il·luminació LED i persianes electròniques.

Com podeu veure a les fotografies, aquesta és la vila perfecta per gaudir, amb les
seves vistes impressionants i el fabulós estil de vida mediterrani, tan a prop de totes
les comoditats, perfectament adequada com a casa familiar però també perquè
qualsevol gaudeixi de la privadesa i la perfecció. d'aquesta vila.

lucasfox.cat/go/jav31654

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Jardí,
Llum natural, Edifici modernista,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Sistema domòtic,
Obra nova, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Armaris encastats, 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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	Sofisticada vila de 4 habitacions amb magnífiques vistes a Xàbia, amb vistes al mar Mediterrani, la famosa muntanya del Montgó i les valls dels voltants.

