
REF. JAV32208

1.050.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 3 dormitoris en venda a Jávea, Costa Blanca
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

300m²
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

Una vila moderna de 3 dormitoris en construcció en una
ubicació perfecta a Xàbia, Costa Blanca.

Cada casa té una superfície construïda de 300 m2, dels quals 200 m2 són espai
interior distribuïts en dues plantes, i s'aixeca en una parcel·la pròpia de 1.000 m2. A
més, cada xalet té la seva pròpia calçada, de manera que es garanteix una òptima
privadesa.

La casa està moblada segons els estàndards més moderns i de màxima qualitat.
L'espai exterior està pensat per al pur gaudi, amb terrasses cobertes i zones d'estar
obertes per garantir una vida relaxada a l'aire lliure de març a octubre.

La vila té 3 dormitoris i 3 banys més un lavabo de cortesia, una cuina oberta de luxe i
un menjador i sala d'estar molt amplis que s'obre a una bonica terrassa coberta amb
vistes al jardí i la piscina.

Tots els materials han estat seleccionats amb cura. En el disseny, hi ha una
combinació d'innovació amb caràcter. L'encant de la zona es veu en els nombrosos
murs de pedra i materials autèntics. Amb això, construïm una vila per construir una
casa que realment se senti com una casa. Per tant, el disseny resistirà la prova del
temps amb nota i només es farà més bonic a mesura que passen els anys.

lucasfox.cat/go/jav32208

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