
REF. JAV39964

1.750.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris amb 223m² terrassa en venda a La Sella
Espanya »  Costa Blanca »  La Sella »  03750

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

489m²
Plànol  

1.395m²
Dimensions del terreny  

223m²
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

Una casa suite de 4 habitacions increïblement luxosa amb
piscines cobertes i exteriors, spa i vistes impressionants
al mar i la vall, La Sella, Costa Blanca

Una impressionant propietat suite de 4 habitacions amb piscines cobertes i exteriors,
spa privat i vistes impressionants al mar Mediterrani, a la vall i a la costa de Dénia,
situada a la cotitzada urbanització residencial de La Sella. Disponible com a clau a
punt per al desembre de 2023.

Aquesta increïble propietat es troba al final d'un cul-de-sac i es distribueix en tres
nivells amb un ascensor privat per a 4 persones per connectar els nivells. La casa
està actualment en construcció, amb una data de lliurament prevista per al desembre
de 2023. Les característiques arquitectòniques d'aquesta propietat inclouen sostres
alts i grans façanes de vidre de terra a sostre, que ofereixen unes vistes magnífiques
des de cada habitació i creen un harmoniós interior-exterior. sensació, amb
habitacions lluminoses alhora que protegeix l'interior del dur sol de l'estiu.

La vila és un dels dos productes de luxe, i consta de: entrada de cotxes amb port de
cotxes, rebedor amb un impressionant sostre de doble alçada i un fantàstic dormitori
principal amb bany privat amb lavabo doble, banyera i dutxa, a més de vestidor i
terrassa privada. .

El primer dels nivells inferiors està dedicat a la zona d'estar principal, amb
saló/menjador/cuina de planta oberta, tots amb acabats de màxima qualitat, una
zona de bugaderia amagada, lavabo per a convidats i accés a la meravellosa terrassa
amb piscina, relaxant i relaxant. zones de menjador i una cuina d'estiu, tot
compensat per l'increïble teló de fons que hi ha darrere. També en aquest nivell hi ha
la piscina interior amb bany de vapor Hammam, bany amb dutxa i WC.

A continuació, al segon dels nivells inferiors, hi ha tres suites addicionals, cadascuna
amb vestidor i bany privat, a més de balcons privats i un espai d'estar addicional que
es podria utilitzar com a home cinema, gimnàs o zona de bodega.

lucasfox.cat/go/jav39964

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina climatitzada, Piscina,
Jardí, Spa, Jacuzzi, Ascensor, Sostres alts,
Llum natural, Edifici modernista,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Vistes, Vestidor, Safareig, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals

REF. JAV39964

1.750.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris amb 223m² terrassa en venda a La Sella
Espanya »  Costa Blanca »  La Sella »  03750

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

489m²
Plànol  

1.395m²
Dimensions del terreny  

223m²
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/jav39964
https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


Els extres pràctics inclouen: calefacció per terra radiant amb bomba de calor
aerotèrmica, també per a aigua calenta centralitzada aire condicionat fred i calent
amb termòstats individuals, els immobles tindran una qualificació A d'eficiència
energètica, oferint baixes despeses de manteniment, i amb possibilitat de sistemes
domèstics automatitzats, portes interiors de terra a sostre amb sistemes de
frontisses ocults.

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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