
REF. JAV28068

825.000 € Casa / Vila - Venda
casa / vila Excelentes condições Quartos à venda em Jávea, Costa Blanca
Spain »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Quartos  

2
wc  

239m²
Plano  

1.938m²
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

Villa moderna para venda em uma das áreas mais
procuradas de Jávea, em um grande terreno, com vistas
panorâmicas do campo e alta eficiência energética.

Villa verdadeiramente majestosa nos belos cenários da urbanização La Lluca, perto
do Jávea Golf Club e a uma curta distância de Jávea e Benitachell. Após a chegada, os
portões elétricos se abrem para uma grande garagem com amplo espaço para
estacionar 4 carros e uma varanda dupla adjacente à villa.

O hall de entrada dá as boas-vindas a este espaço luxuoso e dá o tom pela qualidade
da construção. Reunidos em um único nível, os cômodos de grandes proporções
parecem fluir, de forma que a vida interior e a exterior estão perfeitamente
conectadas.

A cozinha está totalmente equipada com eletrodomésticos embutidos e área para
refeições. Há uma despensa separada com acesso direto à garagem. A sala de estar e
a sala de jantar são em open space com fácil acesso à cozinha e ao naya, um espaço
que oferece vistas para a piscina e jardins. No lado noroeste da casa estão os 3
quartos, todos com guarda-roupas. O principal conta com banheiro próprio, que
consiste em banheiro completo, chuveiro com efeito de chuva e pias duplas. Do
quarto principal dá-se acesso ao terraço que rodeia a piscina. Os outros 2 quartos
compartilham um banheiro.

Muitos extras foram instalados nesta casa, começando com o sistema de bomba de
calor de alta qualidade para piso radiante alimentado por energia renovável. Existe
ar condicionado em todos os quartos. Já a piscina é aquecida graças a uma cobertura
solar que prolonga a época balnear. A cozinha de verão também foi equipada com
persianas elétricas para mantê-la quando não estiver em uso. As janelas são em PVC
com efeito madeira para baixa manutenção, preservando a estética da moradia. Estes
também têm redes mosquiteiras e podem ser virados e virados.

O jardim é relvado e ajardinado com oliveiras e árvores de fruto, rodeado por sebes
para garantir a sua privacidade.

Imprescindível para qualquer cliente que pretenda adquirir uma moradia pronta a
habitar, onde possa gozar as férias ou viver todo o ano.

lucasfox.pt/go/jav28068

Terraço, Piscina, Jardim, Private garage,
Radiadores para pavimento, Lavandaria,
Ar condicionado
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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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	Villa moderna para venda em uma das áreas mais procuradas de Jávea, em um grande terreno, com vistas panorâmicas do campo e alta eficiência energética.

