
REF. JAV30374

3.159.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Nova construção Quartos with 288m² terraço à venda em Cumbre del
Sol
Spain »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

4
Quartos  

5
wc  

789m²
Plano  

855m²
area do terreno  

288m²
Terraço

+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

Uma propriedade maravilhosa, que faz jus ao padrão das
vilas do Residencial Jazmines no Residencial Resort
Cumbre del Sol, com localização privilegiada e vista para
o mar imbatível.

A exclusividade da sua localização, as vistas de mar, o seu posicionamento e o clima
ameno mediterrânico, fazem com que as áreas exteriores desta propriedade
assumam uma importância especial. Os terraços, alpendres, jacuzzi, piscina infinita
com espreguiçadeiras, barbecue, zona chill-out, permitem aos seus proprietários
usufruir de um estilo de vida único.

Entre as virtudes deste imóvel, devemos destacar a sala principal. Esta grande sala
abre-se para o alpendre exterior contíguo, fundindo o interior e o exterior, criando
um espaço amplo. O quarto principal é outro ponto de foco. Está localizado em uma
ala independente, uma área privativa, um espaço pessoal e único composto por um
amplo closet, um banheiro completo com banheira e chuveiro com vista para o mar.
O quarto real permite que você acorde com uma vista espetacular do Mediterrâneo.

Esta grande moradia vem com outros 3 quartos luminosos com casa de banho
privativa e acesso ao terraço, casa de banho privativa, garagem para dois veículos. Há
um grande espaço aberto no porão que pode ser transformado em qualquer coisa,
talvez um espaço de convivência para convidados, uma academia ou simplesmente
uma área para receber festas maravilhosas.

lucasfox.pt/go/jav30374

Vistas ao mar , Terraço, Piscina, Jardim,
Jacuzzi, Private garage,
Radiadores para pavimento,
Estacionamento, Edifício modernista,
Sistema domótico, Painéis solares ,
Obra nova, Cozinha equipada, Churrasco,
Armários empotrados , Ar condicionado,
Alarme
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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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