
REF. JAV36034

1.250.000 € 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  

3
Cambres de bany  

208m²
Plànol  

1.030m²
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

Aquesta bonica vila de luxe amb disseny contemporani va
ser construïda l'any 2020, està situada en una zona
residencial de primer ordre, a només 10 minuts amb cotxe
de les platges i la ciutat de Xàbia, a prop de Moraira i el
poble de Benitachell.

Amb vistes al mar ia la muntanya del montgó, aquesta fabulosa propietat et permet
viure en una zona exclusiva de gran valor amb només xalets d'avantguarda de primer
nivell.

Distribuït en 2 plantes, disposa a la planta baixa d'un saló-menjador amb grans
finestrals que s'obren a l'exterior i deixen entrar llum natural, una cuina americana
totalment equipada amb electrodomèstics Bosch, un safareig connectat independent
i un lavabo de cortesia amb sistema de so que et sorprendrà. En aquesta planta
també hi ha dos dormitoris grans cadascun amb accés a terrasses, armaris encastats
així com un bany amb dutxa Porcelanosa i un traster per a la seva comoditat.

A l'exterior hi ha una fantàstica piscina infinita climatitzada amb aigües turquesa,
sublimada per un meravellós chill-out construït dins de la piscina, el lloc perfecte
per relaxar-se i admirar la vista. Envoltat de plantes mediterrànies i arbres madurs,
apreciaràs les precioses terrasses de marbre i la bonica cuina d'estiu equipada amb
barbacoa de gas i pica, perfecta per gaudir de la vida espanyola.

A la primera planta hi ha 2 amplis dormitoris principals, cadascun amb el seu propi
bany, armaris encastats i terrasses privades amb vistes al Montgó i al mar
Mediterrani.

La Vila disposa de coberta per a 2 cotxes, està equipada amb les últimes tecnologies,
com el sistema domòtic que controla la temperatura de la piscina i la il·luminació
exterior. També disposa de plaques solars, sistema d'alarma, wifi, persianes interiors
elèctriques, aerotèrmia Panasonic, sistema d'airzone per a terra radiant i aire
condicionat, tot independent a cada habitació, reg automàtic al jardí, sistema de
filtració i PH automàtic a la piscina.

lucasfox.cat/go/jav36034

Vistes a les muntanyes , Terrassa,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Vistes, Traster, Sistema domòtic, Seguretat,
Safareig, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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