
VENUT/UDA

REF. JAV34432

1.660.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la d'obra nova de 3 dormitoris amb 177m² terrassa en venda a Moraira
Espanya »  Costa Blanca »  Moraira »  03724

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

518m²
Plànol  

908m²
Dimensions del terreny  

177m²
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

Bay View consta de 6 viles, totes amb piscina privada i
vistes impressionants sobre el mar Mediterrani. Cada
casa té una superfície aproximada de 450 m², distribuïts
en 3 plantes, amb un soterrani de planta oberta.

Bay View consta de 6 viles, totes amb piscina privada i vistes impressionants sobre el
mar Mediterrani. Cada casa té una superfície aproximada de 450 m², distribuïts en 3
plantes, amb un soterrani de planta oberta que proporciona flexibilitat i permet
adaptar-hi diversos usos. A més, les vil·les tenen fins a 60 m² de terrasses cobertes
orientades al sud cadascuna.

El desenvolupament incorpora les últimes innovacions en materials i tècniques de
construcció, establint nous estàndards en eficiència energètica, tecnologies de la llar
intel·ligent, benestar, confort i consideracions mediambientals incorporades des de
l'etapa inicial del disseny, amb la sostenibilitat al nucli dels edificis.

Les cases ofereixen un disseny únic desenvolupat amb materials d'origen sostenible,
amb l'orientació adequada de l'edifici optimitzant la llum natural. Els balcons i
terrasses orientats al sud es beneficien de la llum solar durant tot el dia, mentre que
els finestrals de triple vidre de terra a sostre maximitzen les espectaculars vistes
sobre la badia. Els panells fotovoltaics als terrats proporcionen energia per a l'ús
diari, amb les vil·les equipades amb aparells d'eficiència energètica i estalvi d'aigua
dels més alts estàndards.

Les vil·les estan preparades per estar totalment equipades amb un sistema domòtic
intel·ligent, que es pot operar des de qualsevol dispositiu mòbil, que permet fer un
seguiment del rendiment dels sensors individuals i respondre en conseqüència
mitjançant una unitat automatitzada i centralitzada. El sistema pot controlar
paràmetres com el clima (control de temperatura), la il·luminació, així com la
seguretat a la casa, i ajustar-se en conseqüència als límits preestablerts.

La planta baixa de cada vila consta d'una àmplia sala d'estar, menjador, cuina,
dormitori principal amb bany privat i vestidor i un lavabo de cortesia. La zona d'estar
s'estén a l'exterior amb àmplies terrasses cobertes i la piscina, així com jardins
mediterranis.

lucasfox.cat/go/jav34432

Vistes al mar , Piscina, Jardí, Garatge privat,
Ascensor, Llum natural, Edifici modernista,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Vestidor, Traster, Safareig, Plafons solars,
Obra nova, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Balcó, Aire condicionat

REF. JAV34432

1.660.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la d'obra nova de 3 dormitoris amb 177m² terrassa en venda a Moraira
Espanya »  Costa Blanca »  Moraira »  03724

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

518m²
Plànol  

908m²
Dimensions del terreny  

177m²
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.cat/go/jav34432
https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


La primera planta disposa de dos dormitoris en suite amb vestidors, amb vistes al
mar Mediterrani i al Parc Natural del Penó d'Ifach. Cada xalet disposa d'un ascensor
interior que uneix les tres plantes, amb un garatge situat al soterrani.

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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	Bay View consta de 6 viles, totes amb piscina privada i vistes impressionants sobre el mar Mediterrani. Cada casa té una superfície aproximada de 450 m², distribuïts en 3 plantes, amb un soterrani de planta oberta.

