
REF. JAV32142

995.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a Jávea, Costa Blanca
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

291m²
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

Aquesta vila de 4 habitacions és un projecte situat en una
parcel·la plana i envoltada d'una zona boscosa en un
carrer sense sortida.

Aquesta vila gaudeix de boniques vistes a la vall i al Montgó. Disposa de 4
habitacions, 3 d'elles amb bany en suite. Des del saló s'accedeix a una terrassa
coberta i a la piscina. Té una preciosa cuina d'estil americà amb vistes a la piscina. A
més de gaudir de total privacitat, la casa té fàcil accés des del carrer. Aquesta vila té
unes vistes increïbles del Montgó i la vall. Construït a l'estil de Formentera.

Las Lomas del Rey és una fantàstica nova promoció de 28 viles de luxe diferents que
es troba a poca distància de la platja de l'Arenal, amb vistes a les precioses postes de
sol de Xàbia amb el Montgó al fons. Els espais oberts i lluminosos amb un disseny
minimalista et conviden a viure l'estil de vida eivissenc, amb el sol que brilla a les
piscines i les elegants terrasses privades des de la sortida fins a la posta de sol.

La ubicació és ideal per als amants de la posta de sol i per a aquells que vulguin
residir en una zona tranquil·la, però prou a prop de les famoses platges i restaurants
de Xàbia, ia una bona distància de l'aeroport i les ciutats dels voltants. La
urbanització està situada en una zona boscosa de pins, roures i garrofers, fet que li
confereix un entorn molt natural i típicament mediterrani.

La distribució i el disseny de les vil·les maximitzen la llum natural a totes les plantes
gràcies als grans finestrals que donen pas a elegants terrasses privades. Centres
educatius i escolars privats, amb també a poca distància a peu un agradable
Restaurant Brasserie anomenat Baccus. El camp de golf de Xàbia és molt a prop,
també hi ha instal·lacions eqüestres a mà amb moltes oportunitats per jugar a tennis.

lucasfox.cat/go/jav32142

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Llum natural, Aparcament, Vistes,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Aire condicionat

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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