
VENDIDO

REF. JAV27874

Preço sujeito a confirmação Casa / Vila - Vendido
Casa / vila Excelentes condições Quartos à venda em Jávea, Costa Blanca
Spain »  Costa Blanca »  Jávea »  03739

3
Quartos  

3
wc  

167m²
Plano  

1.000m²
area do terreno

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.pt Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Excelente casa de 3 quartos à venda em Jávea, Costa
Blanca

Cumbres del Tosalet é um belo complexo habitacional baseado em 23 lotes sobre os
princípios de integração com seu entorno e respeito ao meio ambiente.

Localizado junto ao prestigiado empreendimento El Tosalet, referência nacional de
alta qualidade de vida e arquitetura palladiana, Cumbres del Tosalet segue a filosofia
de respeito ao meio ambiente e harmonia arquitetônica, mas a partir de uma postura
contemporânea, com um estilo de arquitetura mais aberto que permite a natureza
estar presente no interior de cada villa, e deixar a luz iluminar cada um dos seus
recantos. Como tal, Cumbres del Tosalet oferece uma variedade de villas para
escolher com toda a privacidade que você precisa, enquanto também permite que
você aproveite ao máximo a luz do Mediterrâneo.

São moradias muito modernas, totalmente integradas com a envolvente, que lhe
permitirão viver com todo o conforto, pois são casas construídas com os mais altos
padrões de qualidade e com os melhores materiais. Além disso, você terá opções de
moradias de 2 ou 3 quartos e a tecnologia para serviços de automação residencial
que você esperaria neste caso de sua casa.

Ligue-nos para mais informações.

lucasfox.pt/go/jav27874

Vistas à montanha, Piscina, Jardim,
Luz natural, Radiadores para pavimento,
Estacionamento, Edifício modernista,
Vistas, Sistema domótico, Obra nova,
Janelas de vidro duplo , Despensa,
Cozinha equipada, Armários empotrados ,
Àrea chill out, Ar condicionado,
Aquecimento
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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