
REF. JAV36034

1.250.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Excelentes condições Quartos à venda em Jávea, Costa Blanca
Spain »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Quartos  

3
wc  

208m²
Plano  

1.030m²
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

Esta bela vivenda de luxo com design contemporâneo foi
construída em 2020, está localizada em uma área
residencial de primeira classe, a apenas 10 minutos de
carro das praias e da cidade de Javea, perto de Moraira e
da cidade de Benitachell

Com vista mar e serra de montgó, esta fabulosa propriedade permite-lhe viver numa
zona exclusiva de grande valor apenas com moradias vanguardistas de primeira
classe.

Distribuída por 2 pisos, tem no rés-do-chão uma sala de estar-jantar com grandes
janelas salientes que abrem para o exterior e deixam entrar luz natural, uma cozinha
americana totalmente equipada com electrodomésticos Bosch, uma lavandaria
independente interligada e um WC de cortesia com sistema de som que irá
surpreendê-lo. Neste piso existem ainda dois quartos amplos cada um com acesso a
terraços, roupeiros embutidos bem como uma casa de banho com duche Porcelanosa
e uma arrecadação para o seu conforto.

No exterior existe uma fantástica piscina infinita aquecida com águas azul-turquesa,
sublimada por um maravilhoso chill-out construído no interior da piscina, o local
perfeito para relaxar e admirar a vista. Cercado por plantas mediterrâneas e árvores
maduras, você apreciará os belos terraços de mármore e a bela cozinha de verão
equipada com churrasqueira a gás e pia, perfeita para aproveitar a vida espanhola.

No primeiro andar estão 2 grandes quartos master, cada um com seu próprio
banheiro, armários embutidos e terraços privados com vista para o Montgo e o Mar
Mediterrâneo.

A moradia dispõe de telheiro para 2 carros, está equipada com as mais recentes
tecnologias, como o sistema de domótica que controla a temperatura da piscina e a
iluminação exterior. Dispõe ainda de painéis solares, sistema de alarme, wi-fi,
estores interiores elétricos, aerotermia Panasonic, sistema airzone para piso radiante
e ar condicionado, todos independentes em cada divisão, sistema de rega automática
no jardim, sistema de filtração e PH automático na piscina.

lucasfox.pt/go/jav36034

Vistas à montanha, Terraço,
Piscina climatizada, Piscina, Jardim,
Private garage, Luz natural,
Radiadores para pavimento,
Estacionamento, Vistas, Sistema domótico,
Segurança,
Próximo de escolas internacionais,
Lavandaria, Janelas de vidro duplo ,
Despensa, Cozinha equipada, Churrasco,
Chaminé, Armários empotrados ,
Ar condicionado, Aquecimento, Alarme

REF. JAV36034

1.250.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Excelentes condições Quartos à venda em Jávea, Costa Blanca
Spain »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Quartos  

3
wc  

208m²
Plano  

1.030m²
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.pt/go/jav36034
https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


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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