
REF. JAV34461

2.500.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Jávea, Costa Blanca
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03738

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

440m²
Plànol  

1.410m²
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
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DESCRIPCIÓ

Una propietat de luxe de 5 dormitoris, orientada al sud,
amb impressionants vistes al mar i accés directe al mar,
situada a La Granadella, Xàbia.

De seguida quedem captivats per les impressionants vistes al mar quan entrem en
aquesta impressionant propietat. Un porxo d'entrada cobert ens dóna la benvinguda
a la casa, amb la porta principal que s'obre a la gran sala d'estar i menjador molt
il·luminada. Els grans finestrals de vidre permeten que la llum entri en cascada i hi ha
una gran terrassa directament des de la sala d'estar, perfecta per socialitzar o
relaxar-se mentre gaudeix de les impressionants vistes al mar i la costa.

L'àmplia cuina totalment equipada es troba idealment al costat de la zona de
menjador i desemboca directament al safareig a l'esquerra i surt directament a una
terrassa de barbacoa / cuina d'estiu amb les vistes més boniques sobre el mar i la
piscina de sota. Hi ha 1 habitació doble gran en aquest nivell, amb bany privat i
vestidor. Aquest dormitori té accés directe a la seva pròpia terrassa amb
impressionants vistes al mar.

Baixant les escales o agafant l'ascensor al següent nivell, trobem 2 dormitoris dobles
més amb amplis banys privats i un amb dutxa de mosaic de rajoles amb finestrals
que ofereixen unes vistes espectaculars al mar i la costa. Aquests bons dormitoris
també es beneficien d'un embolcall exterior al voltant de terrasses. Pel passadís de
la dreta hi ha una altra gran sala, amb un armari encastat, actualment utilitzada com
a magatzem però que pot tenir multitud d'usos, per exemple, com a sala de jocs,
home cinema, un altre dormitori o com a despatx.

A mig camí de les escales fins al següent nivell hi ha una porta de fusta, darrere de la
qual hi ha la sala de màquines i també un gran espai d'emmagatzematge. En aquest
nivell següent hi ha un celler i un lavabo de cortesia es troba a l'esquerra, just abans
d'entrar a una altra sala d'estar amb cuina americana equipada. Un espai pràctic per
als hostes o familiars allotjats en aquest nivell. Pel passadís a l'esquerra hi ha un
altre dormitori doble gran amb armaris encastats, un espectacular bany en suite i
una banyera d'hidromassatge amb vistes al bell mar blau. Aquest dormitori també té
la seva pròpia terrassa exterior.

Les portes donen des de la sala d'estar d'aquest nivell a una terrassa exterior des de
la qual hi ha accés directe a l'impressionant spa amb flotador i sauna, així com al
gimnàs. Hi ha una habitació doble més amb vistes al mar i bany privat.

lucasfox.cat/go/jav34461

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Spa, Jacuzzi,
Gimnàs, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Vestidor, Traster, Safareig,
Llar de foc, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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Les escales et porten a l'espectacular piscina de 15x9 metres amb vistes al mar. Des
d'aquesta terrassa de la piscina s'accedeix directament a un camí que porta a la cala
de sota. Una característica realment única per poder accedir al mar directament des
de la comoditat de casa teva.

Aquesta espectacular propietat de primera línia ofereix unes vistes impressionants al
mar i a la costa. Totes les habitacions són espaioses, gaudeixen de vistes al mar i
tenen accés a les seves pròpies terrasses exteriors amb vistes al mar. No et cansaràs
de les vistes espectaculars, aquesta propietat s'ha de veure.
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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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	Una propietat de luxe de 5 dormitoris, orientada al sud, amb impressionants vistes al mar i accés directe al mar, situada a La Granadella, Xàbia.

