
REF. JAV35468

1.995.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Jávea, Costa Blanca
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

443m²
Plànol  

5.990m²
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

Magnífic xalet privat de 5 habitacions en venda a Xàbia,
Costa Blanca

Aquesta magnífica vila privada d'estil d'Eivissa es troba a Xàbia, envoltada de bellesa
natural.

La vila d'estil eivissenc es troba en una parcel·la plana de 5990 metres quadrats molt
privada, amb una construcció total de més de 500 metres quadrats.

La qualitat d'aquesta vila és de primer nivell i ha estat totalment reformada amb
materials naturals, i consta d'un ampli saló amb llar de foc Tosca, menjador, un
despatx lluminós amb vistes al jardí, una cuina moderna totalment equipada amb
safareig que dóna a una zona que podria ser una sala de cinema o gimnàs, 4
dormitoris amb bany privat, un gran pati impressionant i també un apartament
independent d'un dormitori amb bany privat al terreny de la propietat.

A l'impressionant gran jardí pla us podeu submergir en la natura amb els colors
vibrants d'aquest jardí mediterrani tan especial amb gespes madures, una varietat de
palmeres i unes vistes precioses a la muntanya.

La zona exterior també té una piscina molt gran de 25 x 5,5 m i una cabana de luxe
coberta amb cuina i zona de menjador, i moltes zones exteriors per relaxar-se i
gaudir d'aquest magnífic jardí.

S'accedeix per una gran calçada privada al voltant dels jardins, que condueix a la
zona d'aparcament amb 2 places de cotxe i un garatge tancat que condueix a
l'entrada principal de la vila amb escales originals de Tosca i portes dobles de fusta
amb un envoltant de Tosca que s'obren a un gran pati.

Els bonics jardins enjardinats amb moltes zones ombrejades i llocs per perdre's en
l'estil de vida mediterrani, fan d'aquesta vila d'estil d'Eivissa l'opció principal per a
famílies que volen començar a gaudir realment de l'estil de vida mediterrani relaxat.

Com podeu veure a les imatges, aquesta és una oportunitat única de trobar una finca
tan bellament decorada i propera a tot tipus de comoditats que ofereix Xàbia,
perfecta com a casa familiar però també perquè qualsevol pugui gaudir de la
privadesa i de la perfecció d'aquesta vila d'estil eivissenc!

lucasfox.cat/go/jav35468

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Parc infantil, Llar de foc,
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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