
REF. JAV35994

3.900.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Jávea
Espanya »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

461m²
Plànol  

925m²
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
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https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Aquest luxós projecte de vil·la de disseny de 4
habitacions es troba amb vistes a la famosa platja de la
Granadella a Xàbia, que ha estat votada com una de les
millors platges d'Espanya en nombroses ocasions.

Situat en una de les zones més prestigioses i boniques de la Costa Blanca, La
Granadella Xàbia.

Aquest luxós projecte de vil·la de disseny de 4 habitacions es troba amb vistes a la
famosa platja de la Granadella a Xàbia, que ha estat votada com una de les millors
platges d'Espanya en nombroses ocasions.

La posició única orientada al sud de la vila us oferirà vistes inigualables al mar
Mediterrani i al bosc natural i a la muntanya.

La planta acuradament dissenyada crea tres plantes, totes utilitzant les
impressionants vistes des de totes les finestres i donant una llum increïble a aquesta
àmplia vila de luxe.

Construït en una parcel·la de 925 m2 el xalet serà de 677 m2 distribuïts en 3 plantes i
consta de 4 habitacions dobles grans totes amb bany privat.

Des del saló principal i la cuina tindreu unes vistes espectaculars de la badia de
Granadella.

A l'exterior tindreu zones de terrasses exteriors i una gran piscina infinita amb vistes
al blau mar Mediterrani.

Els jardins de la vila estaran enjardinats amb palmeres i plantes i arbustos
mediterranis.

La vila comptarà amb molts extres de luxe que inclouen un sistema domòtic i control
integrat de les persianes i persianes automàtiques, llums i moltes altres
característiques, mobles de bany de luxe, calefacció per terra radiant, aire
condicionat, videoporter i sistema d'alarma i moltes altres característiques de luxe.

Aquesta espectacular vila està acabada només amb els millors materials moderns de
primera classe sense que hi hagi res per detallar a tota la vila.

lucasfox.cat/go/jav35994

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Llum natural,
Edifici modernista, Aparcament, Vistes,
Traster, Sistema domòtic, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Armaris encastats,
Aire condicionat
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Com podeu veure a les fotografies, aquesta serà la vila perfecta per gaudir, amb les
seves vistes impressionants i el fabulós estil de vida mediterrani, a prop de totes les
comoditats, perfectament indicada com a casa familiar però també perquè qualsevol
gaudeixi de la privadesa i la perfecció. d'aquesta vila, és una propietat que té tot el
que necessiteu per gaudir de l'estil de vida mediterrani de luxe.

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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